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1. Przedmiotem oceny ucznia są : 
- umiejętności 
- wiadomości 
- przygotowanie do zajęć 
- aktywność na lekcji 
- umiejętność czytania mapy 
- przygotowanie i przedstawienie referatów i prezentacji 
- udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 
   
2. Formy sprawdzania wiedzy: 
- wypowiedź ustna 
- kartkówki z ostatnich 1-3 lekcji 
- sprawdzian (test) z większej partii materiału zapowiedziany 
  co najmniej na 1 tydzień przed terminem 
- prace domowe 
- referaty (projekty, prezentacje multimedialne)  
 
3. Kryteria ocen odpowiedzi ustnych  
ocena niedostateczna: 
- uczeń nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych 
- ma trudności w samodzielnym przedstawianiu tematu 
- braki utrudniają poznanie kolejnych partii materiału 
ocena dopuszczająca: 
- uczeń poprawnie przedstawia część tematu 
- w wypowiedziach pojawiają się błędy merytoryczne 
- lokalizuje część ważniejszych zjawisk na mapie 
- wykazuje się podstawową umiejętnością odczytywania wiadomości ze źródeł 
  (mapy, wykresy, dane statystyczne itp.) 
ocena dostateczna: 
- uczeń poprawnie przedstawia najistotniejsze elementy tematu 
- w wypowiedziach pojawiają się błędy merytoryczne 
- lokalizuje najważniejsze zjawiska na mapie 
- poprawnie korzysta ze źródeł informacji i formułuje podstawowe wnioski 
ocena dobra: 
- uczeń w pełni przedstawia temat 
- wykazuje się poprawnością merytoryczną 
- lokalizuje zjawiska na mapie 
- interpretuje dane z różnych źródeł informacji i poprawnie wyciąga wnioski 
- dostrzega logiczne związki w obrębie omawianych treści 
ocena bardzo dobra: 
- uczeń  wyczerpująco przedstawia temat 
- wykazuje się szczegółowością w prezentowaniu faktów i wydarzeń 
- swobodnie posługuje się wiedzą i materiałami źródłowymi do interpretacji 
zagadnień 
- sprawnie lokalizuje zjawiska na mapie 
-wykazuje się umiejętnością oceniania i prognozowania zjawisk. 
 



 
 
ocena celująca: 
- umiejętności ucznia wykraczają poza ramy programu  
- udział w konkursach lub olimpiadach na szczeblu pozaszkolnym  
 
4. Kryteria ocen z prac pisemnych 
Przed każdą pracą pisemną uczniowie są informowani o zakresie materiału 
Czas pracy zależy od stopnia trudności i ilości zadań. 
W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu 
pisemnego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 
 
Procentowe przeliczanie punktów na oceny 
0 – 40 % niedostateczny 
41 – 60 % dopuszczający 
61 – 76 % dostateczny 
77 – 92 % dobry 
93 -100 % bardzo dobry 
 
5. Zasady poprawiania ocen 
Uczeń ma prawo do poprawy  oceny w ciągu dwóch tygodni od daty jej otrzymania. 
Uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian, którego nie pisał z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności na najbliższej lekcji a w losowych przypadkach w 
terminie ustalonym  
z nauczycielem.  
O formie zaliczania lub poprawiania oceny ( pisemna czy ustna) decyduje nauczyciel. 
Uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie z przyczyn 
nieusprawiedliwionych 
otrzymuje z niego ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 
 
6.Zasady ustalania oceny semestralnej, (rocznej)  
Ocena semestralna ( roczna) nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen. 
Ustalając ocenę bierze się pod uwagę rangę poszczególnych ocen oraz wkład pracy  
i zaangażowanie ucznia. 
Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczna na koniec I semestru, ma obowiązek 
zaliczyć materiał do końca marca, w przeciwnym razie nie może otrzymać 
pozytywnej oceny na koniec roku szkolnego. 
 
7. Nieprzygotowanie do lekcji 
Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji oraz brak pracy domowej lub zeszytu  
raz w semestrze, ale nie przed zapowiedzianym sprawdzianem. 


