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               Podręczniki : 

 

               Klasa  I    Roman Malarz      Puls Ziemi 1 

               Klasa  II   Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef Soja 

                                 Puls Ziemi 2    

                 Klasa III   Roman Malarz Puls Ziemi  3 

 
 

 

 

                                              Wydawnictwo   NOWA  ERA 

 

 

 
 

 

 
   



 1.  Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania. 
 
 2. Wykaz wiadomości i umiejętności przedstawiany jest uczniom na początku roku     
      szkolnego. 

 
 3. Skala ocen zawiera stopnie od 1 do 6 

 
 4. Ocenie podlegają : 
            - sprawdziany (testy) 

- odpowiedzi ustne i kartkówki 
- aktywność na lekcji 
- zadania domowe 
- zeszyt ćwiczeń 
- udział w konkursach geograficznych 

  5. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji : 
            1 raz w ciągu semestru –  gdy klasa ma 1 godzinę w tygodniu 
            2 razy w ciągu semestru  -  gdy klasa ma 2 godziny w tygodniu 
            Uczeń, który nie zgłosił w ciągu roku nieprzygotowania otrzymuje ocenę cząstkowa –  
            bardzo dobry. 
            Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej lub do  
            sprawdzianu. 
            Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji jeśli zgłosi brak przygotowania z przyczyn  
            losowych. 
 
 6.  Sprawdziany dotyczące materiału z całego działu są zapowiadani co najmniej tydzień   
      wcześniej, uczniowie znają zakres materiału i kryteria wymagań.  
 
 7.  Sprawdzian może obejmować jeden lub dwa działy zrealizowane w okresie lub w roku  
      szkolnym. 
 
 8.  Termin oddania sprawdzianów wynosi 14 dni, a kartkówek 10-15 minutowych na  
      na następnej lekcji. 

 

  9.  Sprawdziany są obowiązkowe.  Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych,  
        zalicza go  w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 

 10. Ocenę otrzymaną ze sprawdzianu uczeń ma prawo jednokrotnie poprawić w terminie  
       uzgodnionym z nauczycielem. 
 
 11. Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzianu i zapoznania się z błędami, oraz wyjaśnienie ich 
        przez nauczyciela.  
 
 12.  Kartkówki ( 10-15min.) nie są zapowiadane i obejmują materiał zrealizowany najwyżej z 
        trzech ostatnich lekcji. 
 
13.  Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione. 
 
 14.  Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. 

 

 15.  Uczeń ma obowiązek odrabiać zadania w zeszycie ćwiczeń i zeszycie przedmiotowym. 



 
 
 
 16.  Sprawdziany i kartkówki są punktowane, a punkty przeliczane na oceny wg  
        następujących kryteriów: 

Celujący                   91 - 100%                  max. ilości punktów + zad. dodatk. 
Bardzo dobry           91 - 100% max. ilości punktów 
Dobry                       71 -   90% max. ilości punktów 
Dostateczny 51 -   70% max. ilości punktów 
Dopuszczający 35 -   50% max. ilości punktów 
Niedostateczny   0 -   34% max. ilości punktów 
 

 17.  Ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 
bieżących. 
 
 18.  Przy ustalaniu oceny semestralnej lub końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę 
oceny uzyskane z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności: 

 

- sprawdziany i testy 
- odpowiedzi ustne i kartkówki 
- aktywność na lekcjach 
- prace domowe 
- aktywność pozalekcyjna 

 
              stosując średnią ważoną : 

 
- sprawdziany i testy     -    waga  3 
- odpowiedzi ustne i kartkówki    -   waga  2 
- aktywność na lekcjach   -    waga  1 
- prace domowe    -   waga  1 
- aktywność pozalekcyjna   -  waga  1 
- udział w konkursach  -  2 
Średnia ważona = suma iloczynów ( ocena  waga ) 
 
Ocena okresowa przy średnich ważonych jest następująca: 
 
- powyżej 1,8  -  ocena dopuszczająca 
- powyżej  2,7  -  ocena dostateczna 
- powyżej  3,7  -  ocena dobra 
- powyżej  4,7  -  ocena bardzo dobra 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który rozwija swoje zainteresowania, jego 
wiadomości i umiejętności wykraczają poza obowiązujący program nauczania, umie 
prezentować własne poglądy, chętnie podejmuje dodatkowe zadania, jest laureatem 
konkursu przedmiotowego. 
 
 

                                                            
  
 


