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I. CYKL JEDNOROCZNY (zakres podstawowy) 
 
1. Na ocenę semestralną mają wpływ następujące formy kontroli wiedzy i umiejętności ucznia i 
uzyskane w nich oceny: 

 Praca klasowa (waga  6) 
Zakres materiału: jeden duży dział lub dwa mniejsze 
Czas trwania: około 45 minut 
Forma: test zawierający zadania otwarte i zamknięte 
Termin: zapowiedź z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia 
Nieobecność ucznia na pracy klasowej:  
W przypadku nieobecności w pierwszym terminie na pracy klasowej uczeń ma obowiązek jak 
najszybciej zgłosić się do nauczyciela, który wyznacza drugi termin. Jeżeli uczeń nie podda się 
kontroli w tym  terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną. 
Zaliczenie: 
Pozytywną ocenę otrzymuje uczeń który osiągnął 30% punktów. 
W przypadku prac klasowych, przyjmuje się skale punktową przeliczaną na oceny cyfrowe według 
kryteriów uwzględniających następujące skale procentowe 
0 – 29% - niedostateczny 
30% - 49% - dopuszczający  
50% - 69% - dostateczny 
70% - 85% - dobry  
86% - 95% - bardzo dobry 
96% - 100% - celujący 
 
Uczeń ma prawo poprawić ocenę z każdej pracy klasowej (w ciągu dwóch tygodni od oddania 
sprawdzonych prac), jednak jest ona nadal wliczana do pozostałych ocen w tym obszarze. Chęć 
poprawy uczeń powinien zgłosić w dniu oddania przez nauczyciela prac kontrolnych. Termin 
poprawy wyznacza nauczyciel. Rezygnacja z poprawy w wyznaczonym terminie jest równoznaczna 
z wykorzystaniem szansy na poprawę. Jeżeli uczeń z poprawy otrzymał niższą ocenę od pierwotnej 
– nie wlicza się jej do średniej ważonej. 
 

Osoba, u której nauczyciel stwierdzi pracę niesamodzielną otrzymuje ocenę niedostateczną bez 
możliwości poprawy. 
 

 Kartkówki (waga 4) 
Zakres materiału: trzy tematy 
Czas trwania: około 10 minut 
Forma: pytanie - krótka odpowiedź 
Termin: „kartkówki” mogą ale nie muszą być zapowiedziane 
Uwagi: z pisania kartkówki zwolnieni są uczniowie, którzy zgłosili nieprzygotowanie przed lekcją lub 
mają „szczęśliwy numerek” (nie odnosi się to jednak w przypadku, gdy kartkówka była 
zapowiedziana) 
Pozostałe oceny: (waga 4) 

 Ustna odpowiedź (z trzech tematów lekcyjnych) 

 Praca domowa 



 Prezentacja multimedialna 

 Praca na lekcji ( zadania w grupie, indywidualne) 

 Aktywność na lekcji (ocenę ustala się w zależności od maksymalnej ilości plusów w klasie) 

 Olimpiady, konkursy  
Uczniowie, którzy brali udział w olimpiadzie geograficznej i otrzymali tytuł laureata bądź finalisty 
otrzymują ocenę celującą na koniec roku szkolnego. Uczniowie, którzy brali udział w konkursie 
geograficznym mogą otrzymać ocenę w wadze najwyższej, a ocenę tą ustala się na podstawie 
uzyskanych wyników. 
 
2. Nieprzygotowania 
Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w semestrze. Nieprzygotowanie zgłasza 
przed rozpoczęciem zajęć. 
 
Uczeń nieobecny na zajęciach bez względu na przyczynę nieobecności ma obowiązek nadrobić 
zaległy materiał, zaś nauczyciel, na kolejnej lekcji, ma prawo sprawdzić wiadomości  ucznia z tego 
zakresu w formie pisemnej lub ustnej. 
 
3. Szczęśliwy numerek 
Nie uznaje się szczęśliwego numerka w przypadku prac zapowiedzianych 
 
4. Obliczanie oceny semestralnej 
 
a) Ocena semestralna - jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych           w  
semestrze. 
Ocenę dopuszczającą uczeń otrzyma jeśli uzyska minimum 1.7 ;dostateczną – 2,5 ;        dobrą – 3,5; 
bardzo dobrą – 4,5 ; celującą – 5,5. 
b) ocena końcoworoczna – jest średnią ważoną ocen cząstkowych z całego roku  
Uwaga: 
Podstawą klasyfikacji jest: 

 obecność ucznia  na zajęciach (50% obecności) 

 posiadanie co najmniej dwóch ocen (po jednej ocenie z każdej wagi) 
Uczeń ma prawo poprawić ocenę śródroczną i końcoworoczną  przed wystawieniem oceny 
ostatecznej przez nauczyciela, poddając się kontroli wiedzy w formie pisemnej z materiału 
obejmującego semestr lub cały rok. 
 
 
 

II. CYKL DWULETNI (zakres rozszerzony) 
 
1. Na ocenę semestralną mają wpływ następujące formy kontroli wiedzy i umiejętności ucznia i 
uzyskane w nich 
oceny. 
Praca klasowa (waga 5) patrz punkt I.1 
Inne pomiary wewnętrzne: diagnozy, próbne matury (waga 5) 
Otrzymany wynik z pomiaru jest ostateczny. Nie ma możliwości poprawy. Ocena z próbnej matury 
jako pomiar wiedzy i umiejętności ucznia może wpłynąć na podwyższenie oceny rocznej o jeden 
stopień, w przypadku uzyskania wysokich wyników. 
Kartkówki (waga  3)  patrz punkt I.1 
Ustna odpowiedź (waga  3) 



Ćwiczenia z zajęć w terenie (waga  3) 
Ciekawostki geograficzne (waga  3) 
Inne oceny: (waga  2) 

 praca domowa, prezentacja multimedialna, ćwiczenia,  

 praca na lekcji ( zadania w grupie, indywidualne) 

 aktywność na lekcji (ocenę ustala się w zależności od maksymalnej ilości plusów       w 
klasie) 

 Olimpiady, konkursy  
Uczniowie, którzy brali udział w olimpiadzie geograficznej i otrzymali tytuł laureata bądź finalisty 
otrzymują ocenę celującą na koniec roku szkolnego. Uczniowie, którzy brali udział w konkursie 
geograficznym mogą otrzymać ocenę w wadze najwyższej, a ocenę tą ustala się na podstawie 
uzyskanych wyników. 
 
2. Nieprzygotowania 
Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań w semestrze. Uczeń zgłasza 
nieprzygotowanie przed rozpoczęciem zajęć. 
 
Uczeń nieobecny na zajęciach bez względu na przyczynę nieobecności ma obowiązek nadrobić 
zaległy materiał, zaś nauczyciel, na kolejnej lekcji, ma prawo sprawdzić wiadomości  ucznia z tego 
zakresu w formie pisemnej lub ustnej. 
 
3. Szczęśliwy numerek 
Nie uznaje się szczęśliwego numerka w przypadku prac zapowiedzianych. 
 

4. Obliczanie oceny semestralnej 
a) ocena semestralna - jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych w danym 
semestrze. 
Ocenę dopuszczającą uczeń otrzyma jeśli uzyska średnią minimum 1.7 ;dostateczną – 2,5 ;        
dobrą – 3,5; bardzo dobrą – 4,5 ; celującą – 5,5. 
 
b) ocena końcoworoczna –jest średnią ważoną ocen cząstkowych z całego roku   
 
c) ocena  na zakończenie cyklu nauki w klasie III -  jest 
średnią ważoną z trzech lat nauki (klasa I waga 2, klasa II waga 3, klasa III waga 5) 
                   
5. Podstawą klasyfikacji jest: 

 obecność ucznia  na zajęciach (50% obecności) 

 posiadanie co najmniej sześć ocen (po dwie oceny z każdej wagi) 
 
Uczeń ma prawo poprawić ocenę śródroczną i końcoworoczną  przed wystawieniem oceny 
ostatecznej przez nauczyciela, poddając się kontroli wiedzy w formie pisemnej z materiału 
obejmującego semestr lub cały rok. 
 
                                                                                               Opracowała: 


