
Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące  

                      Przedmiotowe Zasady Oceniania 

                                       Geografia 
  

1.Przedmiotowe zasady oceniania z geografii we Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym 

   w Toruniu 

2.Rok szkolny 2022/2023 

3.Poziom nauczania podstawowy 

4.Podstawa opracowania 

   rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 

   podstawa programowa z geografii  

   WZO Franciszkańskiego LO w Toruniu 

5.Narzędzia kontroli pracy ucznia 
  Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

a) pisemna praca kontrolna: 

-sprawdzian-obejmuje materiał kilku ostatnich lekcji( powyżej 3) zapowiadany z tygodniowym  

  wyprzedzeniem 

b)   kartkówka 

-obejmuje nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne (wraz z praca domową) 

c) odpowiedzi ustne 

  dotyczą materiału z dwóch-trzech ostatnich tematów  (w przypadku lekcji powtórzeniowych  

  z całego działu) 

-przynajmniej raz w semestrze 

d) aktywność ucznia: 

- zaangażowanie, wiedza merytoryczna, operowanie językiem geograficznym, ćwiczenia dodatkowe,    

korzystanie z różnych źródeł informacji 

  Uczeń otrzymuje ocenę celującą ,gdy zgromadzi pięć „+”,gdy zgromadzi ich mniej zostaną one  



  zamienione na 5 lub 4 

 uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania do lekcji w semestrze 

zasada ta nie dotyczy zapowiadanych sprawdzianów 

 za 3”np.” uczeń otrzymuje ocenę 1 

 uzyskanie „+” nie niweluje „np.” 

e) prace domowe: 

 -wiedza merytoryczna , sprawność operowania językiem geograficznym 

--mogą być zadawane z lekcji na lekcję 

f) formy pracy twórczej na lekcji i w domu 

-prace dodatkowe, projekty, plansze, modele 3d,prezentacje 

-zadawane z wyprzedzeniem  co najmniej tygodniowym 

-ocen najwyższych-  5,6  -nie może otrzymać uczeń czytający referat, wyświetlany na ekranie opis… 

 -przygotowanie pomocy dydaktycznych podnosi ocenę o stopień w górę                                                    

-w przypadku stwierdzenia  niesamodzielnej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

g) inne formy aktywności 

-udział w konkursach                                                                                                                                    

6. Zasady wystawiania ocen z pisemnych prac kontrolnych 

  a) Wagi form aktywności 

  Formy aktywności                       Waga 

  Praca klasowa/sprawdzian          5 

  Kartkówka                                       4 

  Projekt/prezentacja                       4 

  Odpowiedź ustna                           3 

  Zadanie domowe                           3 

  Aktywność  na lekcji                      2 

  Konkurs                                           6 

 

 



 

b) Oceny bieżące. Skala ocen 

-celujący 6 

-bardzo dobry 5 (5+) 

-dobry 4 (4+) 

-dostateczny 3 (3+) 

-dopuszczający 2 (2+) 

-niedostateczny 1 

c)Punktacja podczas prac kontrolnych 

Sumę punktów uzyskanych z pisemnych prac kontrolnych przelicza się na oceny według następującej 

skali: 

-niedostateczny  0-35% 

-dopuszczający    36-45% 

-dopuszczający +  46-49% 

-dostateczny          50-60% 

-dostateczny +       61-70% 

-dobry                     71-80% 

-dobry +                  81-85% 

-bardzo dobry        86-90% 

- bardzo dobry +     91-95% 

-celujący                  96-100% 

Wyniki sprawdzianów powinny być podawane uczniom w terminie do dwóch tygodni pracy. 

7.Zasady wystawiania oceny rocznej i semestralnej. 

-oceny  są wystawiane na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych w ciągu semestru 

-ocena roczna jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej ocen otrzymanych ze średnich  

 ważonych w I i II semestrze 

 

 



Wartości średniej ważonej na poszczególne oceny: 

    1.00-1,89         ocena 1 

     1,90-2,69                    2 

     2,70-3,69                    3 

     3,70-4,69                    4 

     4,70-5,29                    5 

     5,30-6,00                    6 

8.Poprawa ocen. 

-uczeń ma prawo do poprawienia ocen cząstkowych ze sprawdzianów /prac  klasowych 

-poprawa może być tylko jednokrotna 

-obie oceny są odnotowywane w dzienniku- ocena poprawiona ma wyższą wagę 

-termin poprawy ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie 

  od otrzymania pierwszej oceny 

-uczeń ma prawo do poprawy oceny semestralnej lub rocznej proponowanej przez nauczyciela 

 na dwa tygodnie przed końcem  semestru 

9.Postanowienia ogólne 

-warunkiem otrzymania pozytywnej oceny semestralnej jest zaliczenie minimum połowy materiału 

 nauczania przewidzianego w programie (połowy sprawdzianów przeprowadzonych w semestrze)  

-warunkiem otrzymania pozytywnej oceny rocznej jest zaliczenie minimum połowy materiału  

  nauczania przewidzianego dla danej klasy i odpowiednia średnia ważona ocen 

-jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł napisać pracy klasowej/sprawdzianu  z cała klasą, to   

powinien napisać tę pracę w ciągu dwóch  tygodni od dnia powrotu do szkoły 

-jeżeli uczeń nie napisze sprawdzianu w ustalonym przez nauczyciela terminie, wówczas do obliczenia 

 średniej ważonej przyjmuje się 1 

-w przypadku pisania pracy niesamodzielnie (ściąganie) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

 

                                                                                                                            Nauczyciel 

                                                                                                                      Agata Sieniawska 
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