
Przedmiotowy system oceniania z geografii 

w roku szkolnym 2015/2016 

 

 
Podstawa prawna: 

 

 Rozporządzenie MENiS z 30 kwietnia 2007r., w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami), 

 Pismo MEN z 14 kwietnia 1993r. zawierające zgodę na realizację eksperymentu 

pedagogicznego, 

 Statut ZSO nr 2, 

 Wewnątrzszkolny system oceniania, 

 Regulamin II Liceum ogólnokształcącego. 

 

Program nauczania: 

 

Nauczania geografii w II Liceum Ogólnokształcącym odbywa się według programu 

autorskiego. 

Nowy program kursu podstawowego – kurs : 101 (30 godzin); 

Program kursów specjalizacyjnych – kursy: 201, 202, 203, 204, 205,  (180 godzin); 

Program kursów do wyboru – kursy: 206, WOE (120 godzin); 

Zalecane podręczniki: Oblicza geografii, wydawnictwo: Nowa Era, Vademecum – Geografia, 

wydawnictwo: OPERON. 

 

 

Cele oceniania: 

 

 Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

 Motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

 Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

 Informowanie rodziców o postępach lub trudnościach ucznia, 

 Doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli. 

 

 

Kontakt z uczniem: 

 

1. Sprawdziany są zapowiadane na początku każdego trymestru, 

2. Sprawdziany, po analizie wyników, są zwracane nauczycielowi, 

3. Uczeń może poprawić jeden sprawdzian z wyłączeniem ostatniego, 

4. Wynik poprawy jest ostateczny, 

5. Laureaci lub finaliści Olimpiady Geograficznej na szczeblu okręgowym otrzymują 10 

punktów – dodawanych do sumy punktów uzyskanych przez ucznia na aktualnym kursie, 

6. Laureaci lub finaliści Olimpiady Geograficznej na szczeblu centralnym otrzymują ocenę 

trymestralną, roczną i końcową celującą, 

7. Uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć jest nieklasyfikowany, 

8. Uczeń i jego rodzice zostają poinformowani o grożącej ocenie niedostatecznej do 14 dni 

przed  klasyfikacją trymestralną. 

 

 

 

 

 

 



Narzędzia i warunki pomiaru osiągnięć dydaktycznych uczniów: 

 

 W trakcie kursów: 201, 202, 203, 204, 205 uczeń może uzyskać 100 punktów 

I sprawdzian – 25 pkt., 

II sprawdzian – 25 pkt., 

Mapa – 15 pkt. 

Odpowiedź – 10 pkt., 

Prace kameralne, kartkówki – 20 pkt., 

Aktywność  - 5 pkt. 

 

 W trakcie kursu 101, uczeń może uzyskać 60 punktów 

Sprawdzian – 20 pkt., 

Mapa – 15 pkt., 

Prace kameralne, kartkówki – 20 pkt., 

Aktywność – 5 pkt. 

 

 W trakcie kursu 206, uczeń może uzyskać 100 punktów 

5 sprawdzianów po 20 pkt. 

 

 W trakcie kursu WOE, uczeń może uzyskać 60 punktów 

Sprawdzian – 20 pkt., 

Mapa – 15 pkt., 

Prace kameralne, kartkówki – 20 pkt., 

Aktywność – 5 pkt. 

 

Informacja zwrotna: 

 

1. Nauczyciel – uczeń: 

 Motywuje do pracy, 

 Wskazuje mocne i słabe strony wypowiedzi ustnych i prac pisemnych, 

 Pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju, 

2. Nauczyciel – rodzice: 

 Informuje o aktualnych postępach w nauce dziecka,, 

 Informuje o uzdolnieniach i trudnościach dziecka,, 

 Spotyka się z rodzicami w trakcie dni otwartych i wywiadówek, 

3. Nauczyciel – wychowawca – dyrektor szkoły 

 Informuje o trudnościach ucznia, 

 Informuje o szczególnych osiągnięciach ucznia, 

 Z dwutygodniowym wyprzedzeniem informuje o możliwości niezaliczenia kursu, 

 Zgłasza długotrwałą lub częstą absencje ucznia, 

 Zgłasza niepokojące zachowania ucznia na zajęciach., 

Ewaluacja systemu oceniania dokonywana jest przed rozpoczęciem każdego nowego roku 

szkolnego. Jako formy ewaluacji przyjęto: konsultacje z innymi nauczycielami przedmiotu, 

konsultacje i ankiety uczniowskie. 

   

 

       Opracowali: 

      D. Oleksiewicz, R. Jaroszewicz 


