
 

 

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunki i tryb uzyskiwania 

ocen wyższych niż przewidywane z geografii w roku szkolnym 2020/2021 

 

W zakresie oceniania uwzględnione zostały następujące zasady: 

1. Odpowiedź ustna - samodzielna, płynna, wyczerpująca temat, 

zaprezentowana poprawnym językiem z użyciem znanych terminów  

i nazw geograficznych. 

2. Sprawdzian, test - zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Kartkówki - (15 minutowe) bez obowiązku zapowiedzi, z 3 ostatnich tematów. 

4. Orientacja na mapie - w różnych formach: przy mapie ściennej, w 

atlasie uczniowskim, na mapie konturowej. 

5. Aktywna praca na lekcji - samodzielna, odkrywcza, kreatywna. 

6. Praca domowa - samodzielna, estetyczna, zgodna z tematem (nie 

każda praca domowa otrzyma ocenę). 

7. Ocena za prace dodatkowe: dla uczniów chętnych 

8. Zeszyt ćwiczeń: powinien być prowadzony systematycznie   
i estetycznie.  

 

Po nieobecności dłuższej niż 5 dni robocze, notatki powinny być uzupełnione w przeciągu 7 dni, w innym 
przypadku w przeciągu 3 dni. 

Uczeń bez podania powodu może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji tylko l raz w półroczu. Nieprzygotowanie należy zgłosić 

bezpośrednio po sprawdzeniu listy obecności przez nauczyciela. 

Uczeń po usprawiedliwionej nieobecności trwającej, co najmniej 5 dni roboczych, zwolniony jest z ewentualnej odpowiedzi 

ustnej i niezapowiedzianej kartkówki. 

Zaległy sprawdzian należy zaliczyć w ciągu 7 dni od momentu powrotu ucznia do szkoły. 

Poprawianie ocen niedostatecznych ze sprawdzianów odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

Poprawianie ocen ze sprawdzianów powinno odbyć się w przeciągu 14 dni, liczonych od momentu podania wyników przez 

nauczyciela. Sprawdzian można poprawiać tylko jeden raz. 

Uczeń ma obowiązek zaliczyć na ocenę pozytywną wszystkie sprawdziany. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu powoduje, że 

uczeń może otrzymać śródroczną lub końcoworoczną ocenę niedostateczną.  

Poprawianie ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych powinno odbyć się w przeciągu 7 dni, liczonych od momentu podania 

wyników przez nauczyciela.  

Uczeń po usprawiedliwionej nieobecności trwającej, co najmniej 5 dni roboczych, zwolniony jest z ewentualnej odpowiedzi 

ustnej i niezapowiedzianej kartkówki. 

Zaległy sprawdzian należy zaliczyć w ciągu 7 dni od momentu powrotu ucznia do szkoły. 

Poprawianie ocen niedostatecznych ze sprawdzianów odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

Poprawianie ocen ze sprawdzianów powinno odbyć się w przeciągu 14 dni, liczonych od momentu podania wyników przez 

nauczyciela. Sprawdzian można poprawiać tylko jeden raz. 

Uczeń ma obowiązek zaliczyć na ocenę pozytywną wszystkie sprawdziany oraz mapki konturowe. Ocena niedostateczna ze 

sprawdzianu powoduje, że uczeń może otrzymać śródroczną lub końcoworoczną ocenę niedostateczną.  

Poprawianie ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych powinno odbyć się w przeciągu 7 dni, liczonych od momentu podania 

wyników przez nauczyciela.  

W ciągu jednego półrocza można poprawić tylko jedną kartkówkę lub ocenę z odpowiedzi, wybór poprawianej oceny zależy od 

ucznia. 

Oceny za zadanie domowe nie podlegają poprawie. 

W ciągu półrocza uczeń może 1 x zgłosić brak wykonanie zadania domowego.Po wykorzystaniu przysługujących mu szans, 

uczeń  za kolejne niewykonanie zadania otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Za aktywną, samodzielną, odkrywczą i kreatywną pracę na lekcji, uczeń otrzymuje plusa, natomiast 3 plusy dają ocenę bardzo 

dobrą. 



 

 

Niewykonywanie zadań domowych oraz niepoprawianie ocen 

niedostatecznych ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych w określonym terminie powoduje, że uczeń nie może 

przystąpić do egzaminu poprawkowego na ocenę wyższą niż przewidywana na koniec roku szkolnego(§6 Klasyfikowanie  

i promowanie pkt.1 ust. a  -  Statutu XV LO w Poznaniu). 

Zasady oceniania prac klasowych i kartkówek: 

1. ocena niedostateczna: poniżej 41% możliwych do uzyskania punktów, 

2. ocena dopuszczająca: 41 – 55,99 %, 

3. ocena dostateczna: 56 – 70,99 %, 

4. ocena dobra: 71 – 85,99 % 

5. ocena bardzo dobra: 86 – 97,99 % 

6. ocena celująca: powyżej 98 – 100 % 

 

Wystawiając śródroczną i roczną ocenę nie przewiduje się tzw. „zdawania" w celu podwyższenia oceny. Ocena klasyfikacyjna 

wynika z uzyskanych przez ucznia ocen cząstkowych (nie jest to średnia arytmetyczna tych ocen), podsumowuje osiągnięcia 

edukacyjne ucznia w ciągu całego okresu edukacji. 

 

W przypadku zajęć edukacyjnych, prowadzonych metodą hybrydową (naprzemiennie - stacjonarnie i zdalnie), wszystkie 

pisemne prace zaliczeniowe (kartkówki, mapki konturowe i sprawdziany itp.) będą realizowane w ramach zajęć stacjonarnych. 

 

 

 


