
Przedmiotowe Zasady Oceniania 

z geografii  

PZO  podlega z WO ZSM i jest z nim zgodny 

 
1. Osiągnięcia uczniów będą oceniane na podstawie ( waga oceny): 

a) sprawdzianów pisemnych (6), poprawy sprawdzianu (5) 

b) wypowiedzi ustnych (4) 

c)  prezentacji autorskich (3), 

d) znajomości mapy (4) 

e) kartkówek z trzech lekcji (3), 

f) prac domowych (2), 

g) aktywności (2), 

h) olimpiady/konkursy/zawody – ( 4 o zasięgu szkolnym lub rejonowym, 5 o zasięgu  

wojewódzkim lub ponad-wojewódzkim , 6 o zasięgu ogólnopolskim) 

i) innych działań ( kursy, konkursy, zaangażowanie na zajęciach pozalekcyjnych). Waga 

oceny zależy od  rangi i efektów tych działań. 

2. Sprawdziany, testy i kartkówki są oceniane według skali procentowej wg WO dla 

przedmiotów ogólnokształcących. 

3. Sprawdziany, zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,  są 

obowiązkowe i oceniane wg kryteriów zawartych w WO. 

4. Jeśli na sprawdzianie uczeń korzystał z niedozwolonych pomocy lub pisał 

niesamodzielnie otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać 

sprawdzianu  w wyznaczonym terminie, to musi przystąpić do niego w drugim terminie.  

6. W toku nauki obowiązuje zaliczanie znajomości mapy fizycznej i politycznej w zakresie 

podanym przez nauczyciela na lekcji geografii. 

7. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, uczeń w terminie  

dwóch tygodni, od dnia oddania przez nauczyciela sprawdzianu, ma obowiązek zgłosić  

się na poprawę.  

8.  Uczeń ma możliwość poprawiania jedynie oceny niedostatecznej ze sprawdzianu i  

może poprawiać dany sprawdzian tylko raz, w terminie i w formie ustalonej przez  

nauczyciela. Nauczyciel wpisuje z poprawy tylko ocenę wyższą od tej, która została  

uzyskana w pierwszym terminie sprawdzianu. Nie wpisuje się drugiej oceny 

niedostatecznej 

9. Uczeń, który był nieobecny w szkole podczas określonej formy sprawdzania i oceniania  

musi wykonać zadanie w innym czasie lub innej formie po uzgodnieniu z nauczycielem.  

Jeżeli uczeń się nie zgłosi, po 2 tygodniach od powrotu do szkoły otrzymuje ocenę  

niedostateczną. 

10. Fakt  nieobecności na sprawdzianie pisemnym  (a także na kartkówce) nauczyciel 

odnotowuje w dzienniku wpisując: nb 

11. Sprawdzanie bieżących wiadomości i umiejętności może obejmować materiał z trzech 

ostatnich jednostek lekcyjnych.  

12. Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji lub nie ma ocen z co najmniej połowy 

sprawdzianów  lub nie ma co najmniej połowy pozytywnych ocen cząstkowych- może 

być nieklasyfikowany z przedmiotu. 

13. Śródroczną i roczną ocenę otrzymuje uczeń wg średniej ważonej określonej w WO ZSM. 

Ocena jest bez „+” i „-„ 

14. Uczeń ma obowiązek posiadać maturalne karty pracy oraz  podręcznik  na każdej lekcji 

 i wykonywać wszystkie zlecone przez nauczyciela zadania.  



15. Uczeń ma prawo zgłosić  nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy sprawdzianów). 

Nieprzygotowanie zgłasza na początku lekcji- przed sprawdzeniem  obecności.  Liczba 

nieprzygotowań jest równa ilości godzin lekcyjnych  w tygodniu. 

 


