
REGULAMIN  OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJI GEOGAFII  

 
1. W ciągu roku szkolnego uczeń uzyskuje: 

a) oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i umiejętności przerabianego materiału 
b) ocena śródroczna i roczna wystawiona jest na podstawie ocen bieżących uzyskanych przez 

ucznia w ciągu całego semestru i roku szkolnego (nie jest średnią arytmetyczną z tych ocen) 
c)   oceny bieżące uczeń może uzyskać: 

- z prac klasowych – zapowiedzianych z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem 
(zwykle po zakończeniu większej partii materiału) 

- z kartkówek – zapowiedzianych lub nie, obejmujących jednak nie więcej niż 2 ostatnie 
tematy (nie godziny lekcyjne); kartkówka może być traktowana jako odpowiedź ustna 

- z prac domowych, ćwiczeń domowych, itp. – z dokładnym podaniem terminu oddania (po 
upływie tego terminu nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną za brak pracy, 
którą uczeń może poprawić w dodatkowym wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie zrobi, 
jedynka zostaje utrzymana) 

- z odpowiedzi ustnych (ocenę lub „plusy” i „minusy”, które składają się na ocenę pełną 
według zasad wyznaczonych przez nauczyciela 

- z dodatkowych prac, projektów, aktywności na zajęciach, udziału w konkursach oraz 
innych form sprawdzania wiedzy 

 

2. Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej, zapowiedzianej 
kartkówki, mapy konturowej w terminie nie później niż dwa tygodnie od jej otrzymania 
(oddania pracy klasowej przez nauczyciela).  

 

3. Uczeń ma prawo do poprawy oceny wyższej niż niedostateczna, a nie satysfakcjonującej go 
jedynie w przypadku zgody nauczyciela.  

 

4. Nauczyciel ma obowiązek pokazania uczniowi sprawdzonej pracy klasowej. Prace klasowe 
przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego i udostępnia je rodzicom ucznia podczas 
zebrań z rodzicami.  

 

5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub ważnym sprawdzianie ma obowiązek zaliczyć go w 
ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły – po skonsultowaniu terminu się z nauczycielem 

 

6. Za nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia na pracy klasowej lub zapowiedzianej kartkówce 
nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną i sprawdzić wiedzę ucznia w dowolnym 
terminie i formie 

 

7. Poprawy prac klasowych i innych sprawdzianów odbywają się po zajęciach lekcyjnych, nigdy 
kosztem lekcji. 

 

8. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (zaraz po jej rozpoczęciu). W ciągu 
semestru uczniowi przysługuje jedno nieprzygotowanie. Kolejne nieprzygotowania są 
równoznaczne z oceną niedostateczną.  

 
9. Bezwzględnie obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych źródeł 

informacji w czasie prac klasowych, sprawdzianów ... Ich użycie równoznaczne jest z 
otrzymaniem oceny niedostatecznej i brakiem możliwości poprawy oceny  


