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1. Uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za wykonanie następujących czynności:
a. Napisanie prac klasowych;
b. Napisanie kartkówek.
c. Przygotowanie i przedstawienie projektów zarówno na forum szkoły jak i klasy;
d. Wykonanie prac domowych;
e. Wyjątkową aktywność na lekcjach;
f. Zaliczenie/na ogół w formie pisemnej/sprawdzianów ze znajomości mapy Polski i świata-w
zależności od klasy;
g. Napisanie sprawdzianów w trakcie sesji.
2. Uczeń ma obowiązek posiadania na każdej lekcji zeszyt przedmiotowy i podręcznik do przedmiotu.
Brak któregokolwiek z materiałów pracy, jest oceniane minusem (3 minusy = ocenie niedostatecznej).
3. Uczniowi przysługują dwa nie przygotowania w semestrze. Obejmują one:
- brak pracy domowej,
- brak przygotowania do odpowiedzi ustnej (odpowiedz ustna obejmuje 3 ostatnie tematy),
- brak materiałów do pracy (np. zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika).
Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji podczas sprawdzania listy obecności. Nie
przygotowania nie obejmują: zapowiedzianych klasówek, kartkówek.
4. Aktywność na lekcji oceniana poprzez plusy:
a. pięć plusów sumuje się w ocenę bardzo dobrą,
b. pojedyncze plusy, w zależności od życzenia ucznia mogą przejść na następny semestr
bądź mogą być zsumowane z ocenami bieżącego semestru.
5. Ocena z wiadomości i umiejętności nabytych na lekcji poprzedniej może się odbyć w formie ustnej
lub pisemnej – „tzw. kartkówka”.
a) odpowiedź ustna:
na zadane przez nauczyciela pytanie odpowiedź powinna być poprawna merytorycznie
każde dodatkowe pytanie ze strony nauczyciela do odpowiadającego ucznia automatycznie
obniża odpowiedź ucznia o 1 ocenę
odpowiedź ucznia nie może przekraczać dłuższego niż 7 minut czasu lekcji
b) kartkówka jest bieżącym badaniem przygotowania ucznia do lekcji i obejmuje kilka kolejnych
lekcji ( nie więcej niż 3 lekcje i nie musi być zapowiadana).
6. Sprawdzian/test z danego działu zapowiadany jest co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Lekcja przed sprawdzianem / testem jest lekcją powtórzeniową wymaganego na nim materiału.
7. Przy nieobecności usprawiedliwionej na sprawdzianie uczeń powinien w ciągu tygodnia się zgłosić
i zaliczyć materiał obowiązujący na sprawdzianie.
8. Nieobecności ucznia:
- jednodniowa nie zwalnia ucznia z uzupełnienia notatek, odrobienia zadanej pracy domowej, pisania
kartkówek i sprawdzianów,
- dłuższa nieobecność (usprawiedliwiona) – jeżeli uczeń był nieobecny w pierwszym terminie
sprawdzianu / testu dłużej niż tydzień ma obowiązek w ciągu tygodnia zgłosić się do nauczyciela w
celu uzupełnienia zaległości.
9. Podczas odpowiedzi ustnej lub pisania prac klasowych, kartkówek zabronione jest podpowiadanie i
ściąganie. Konsekwencją takiego postępowania jest uzyskanie oceny niedostatecznej, którą można też
poprawić.

10. Wszelkie prace (makiety, plakaty, prezentacje multimedialne lub prace pisemne – np. praca
domowa, esej) uczeń wykonuje samodzielnie. Zabronione jest przepisywanie prac z Internetu i innych
opracowań. Konsekwencją takiego postępowania jest uzyskanie oceny niedostatecznej. W przypadku
ponownego złamania tej zasady uczeń dostaje upomnienie. Za prace przepisane z Internetu lub innych
źródeł, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
11. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć pisemnej pracy domowej, eseju lub innego zadania domowego
po ustalonym terminie, jeżeli spóźnienie nie jest usprawiedliwione lub usprawiedliwienie nauczyciel
uzna za niewystarczające.
12. Punktacja na poszczególne oceny jest zgodna z punktacją Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Przy ustalaniu ocen cząstkowych przyjmuje się następującą zasadę przeliczania procentów na oceny:
celujący-95- 100% uzyskanych punktów (dotyczy sprawdzianów, sesji
egzaminacyjnych, projektów, ew. udziału w konkursach, lub olimpiadzie geograficznej);
bardzo dobry-90-94% uzyskanych punktów;
dobry-75-89% uzyskanych punktów;
dostateczny-60-74% uzyskanych punktów;
dopuszczający-50-59% uzyskanych punktów;
niedostateczny- poniżej50% uzyskanych punktów.
13. Wszystkie sprawdzone prace pisemne, po obejrzeniu przez uczniów, są do wglądu u nauczyciela
np. podczas zebrań z rodzicami.
14. Sposoby poprawiania oceny na wyższą niż przewidywaną:
- Wszystkie prace pisemne/w tym kartkówki/ można poprawiać na ocenę wyższą lub pisać po raz
pierwszy w ustalonym z nauczycielem terminie.
- Uczeń ma prawo w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie później niż 2 tygodnie po
poinformowaniu go o otrzymanej ocenie) ponownie napisać sprawdzian/kartkówkę, aby poprawić
ocenę.
- Ocena z poprawy jest zawsze wpisywana do dziennika, mimo że może być ona niższa od oceny
otrzymanej przy pierwszym zaliczeniu.
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