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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z GEOGRAFII 
 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE 

PZO z geografii jest zgodny ze Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) SP 1 w Przemkowie. 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

● Przedmiot - geografia 

● Klasy:  III  gimnazjum oraz 5,7,8 szkoły podstawowej 

● od roku szkolnego 2018/2019 

● Nauczyciel –  mgr Anna Rekut 

II. Programy nauczania i podręczniki:  
      ●   „Puls Ziemi”. PROGRAM NAUCZANIA GEOGRAFII DLA GIMNAZJUM    autor Ewa Maria Tuz  

(„Puls Ziemi 3 ”. Podręcznik  do  geografii dla klasy trzeciej gimnazjum” Roman Malarz  nr 
dopuszczenia  5/3 /2010 Wyd. Era ) 

● Program nauczania obejmuje działy: 

KLASA III gimnazjum : 

Działy: POŁOŻENIE ORAZ ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI, OBSZAR LUDNOŚĆ I 

URBANIZACJA W POLSCE, ROLNICTWO, PRZEMYSŁ, USŁUGI, DEGRADACJA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, CHARAKTERYSTYKA REGIONÓW 

FIZYCZNOGEOGRAFICZNYCH POLSKI, POLSKA W ŚWIECIE 

 CELE OGÓLNE: 

I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. 
Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów ; potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, 
wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii 
informacyjno  -komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji 
geograficznych. 

II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. 
Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania 

oraz wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym; identyfikuje związki i 
zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych skalach 
przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej); rozumie wzajemne relacje przyroda-
człowiek; wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne warunków środowiska przyrodniczego oraz 
działalności człowieka na Ziemi. 

III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. 
Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia 

współczesnego świata i swojego w nim miejsca; stosuje wiadomości i umiejętności geograficzne w 
życiu codziennym, m. in. w racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska. 

IV. Kształtowanie postaw. 
Uczeń rozwija w sobie: ciekawość świata poprzez zainteresowanie własnym regionem, Polską, 
Europą i światem; świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i 
kulturowe własnego regionu i Polski; patriotyzm i poczucie tożsamości (lokalnej, regionalnej, 
narodowej) przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i społeczności – ich systemów wartości 
i sposobów życia. 
  

klasa 5 , działy : Mapa Polski, Krajobrazy Polski, Lądy i oceany, Krajobrazy świata 

klasa 7 , działy : Podstawy geografii, Środowisko przyrodnicze Polski, Ludność i urbanizacja w Polsce, 
Rolnictwo i przemysł Polski, Usługi w Polsce, Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski, 
Relacje między elementami środowiska geograficznego, Mój region i moja mała ojczyzna 

klasa 8 , działy : Azja, Afryka, Ameryka Północna i Ameryka Południowa, Australia i Oceania, Obszary 
okołobiegunowe 
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Cele kształcenia geografii w SP  i wychowania według założeń programu: 
 
I. W sferze wiedzy geograficznej: 

1. poznanie podstawowych metod badań geograficznych, interpretacji oraz prezentacji ich 
wyników, 

2. opanowanie podstawowego słownictwa geograficznego w celu opisywania oraz wyjaśniania 

występujących w środowisku geograficznym zjawisk i zachodzących  

w nim procesów, 

3. poznanie wybranych krajobrazów Polski i świata, ich głównych cech i składników, 

4. poznanie dziedzictwa kultury regionalnej oraz narodowej i postrzeganie go  
w perspektywie kultury europejskiej oraz światowej, 

5. określenie miejsca i roli Polski oraz Polaków we współczesnym świecie, 

6. poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski, własnego regionu i najbliższego 

otoczenia – „małej ojczyzny”, a także wybranych krajów i regionów Europy oraz świata, 

7. poznanie i opisywanie zjawisk oraz procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym 
Polski, a także wybranych krajów i regionów Europy oraz świata, 

8. integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną, 

9. poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i 

konsekwencji oraz potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody zgodnie z 

zasadą zrównoważonego rozwoju, 

10. poznanie i zrozumienie wybranych problemów społeczno-gospodarczych w skali lokalnej, 
regionalnej i globalnej, 

11. poznanie zróżnicowania społeczno-gospodarczego i kulturowego społeczeństw na świecie 
poprzez pogłębienie wiedzy o ludziach, społecznościach i narodowościach, 

12. rozumienie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego  

i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym 

w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, 

13. określenie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków środowiska 

przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka, 

14. wiązanie aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych z przeszłością, 

15. zdobycie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki 
procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, krajowej (geografia 
Polski), wielkich regionów oraz świata w różnych skalach czasowych, 

16. dążenie do rozumienia treści geograficznych, a nie tylko do ich pamięciowego opanowania, 

17. traktowanie wiadomości geograficznych, stanowiących wartość poznawczą samą  
w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi  
i siebie, 

18. dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, 
funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych). 

II. W sferze umiejętności i stosowania wiedzy w praktyce: 

1. planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki oraz wzięcie za nią odpowiedzialności 
teraz i w przyszłości, 

2. skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentację własnego punktu widzenia i 

uwzględnianie poglądów innych ludzi, 
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3. poprawne posługiwanie się językiem ojczystym oraz przygotowywanie się do publicznych 

wystąpień, 

4. prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie, dokonywanie opisu, 

porównywanie, klasyfikowanie, 

5. wykorzystywanie wiedzy i umiejętności geograficznych w celu lepszego rozumienia 

współczesnego świata, 

6. korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów 

źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania 

i prezentowania informacji geograficznych, 

7. czytanie i interpretację map różnej treści, 

8. określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska 

przyrodniczego, ich wpływu na warunki życia człowieka i jego działalność, formułowanie 

twierdzeń o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień, 

9. ocenę uwarunkowań procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych zachodzących w 
skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz różnych skalach czasowych, 

10. wskazywanie i analizę związków przyczynowo-skutkowych oraz powiązań funkcjonalnych 
pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska geograficznego w różnych skalach 
przestrzennych i czasowych, 

11. krytyczne myślenie, formułowanie sądów, wartościowanie, ocenianie zjawisk oraz procesów 

społeczno-kulturowych i gospodarczych zachodzących w różnych regionach świata oraz w 

Polsce, 

12. stawianie pytań, formułowanie hipotez i kreatywne rozwiązywanie problemów, 

13. podejmowanie nowych wyzwań oraz racjonalnych działań prośrodowiskowych  

i prospołecznych, 

14. rozwijanie umiejętności percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej, 

15. podejmowanie konstruktywnej współpracy z innymi, nabywanie kultury sprzyjającej 

umiejętności komunikowania się, kształtowania trwałych i skutecznych relacji  

w grupie, empatii, 

16. wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym, 

17. rozwijanie sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań. 

III. W sferze postaw i wartości (cele wychowawcze, aksjologiczne): 

18. rozwijanie przekonania o użyteczności edukacji geograficznej w życiu codziennym, 

19. poznawanie siebie, swoich predyspozycji, talentów oraz kształtowanie różnych aspektów 

własnej osobowości, 

20. rozwijanie pasji poznawczej skutkującej wzrostem zainteresowania i motywacji wewnętrznej 

do uczenia się geografii, 

21. rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 

w świecie, 

22. łączenie racjonalności naukowej z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz 

dziedzictwem kulturowym ludzkości, 
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23. przyjmowanie postawy szacunku do środowiska przyrodniczego oraz rozumienie potrzeby 

racjonalnego w nim gospodarowania, 

24. kształtowanie poczucia tożsamości, patriotyzmu oraz postaw wspólnotowych  

i obywatelskich, 

25. kształtowanie poczucia dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku naszego narodu poprzez 

poznanie m. in.: różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego 

regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz 

osiągnięć Polaków w różnych dziedzinach życia, w tym sukcesów polskich firm na arenie 

międzynarodowej, 

26. rozwijanie przekonania o potrzebie uczestnictwa w rozwoju własnego regionu  
i Polski, a także podejmowania działań na rzecz zachowania ich dziedzictwa przyrodniczego 
oraz kulturowego, 

27. kształtowanie pozytywnych, emocjonalnych i duchowych więzi z krajem ojczystym, z 

najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym („małą ojczyzną”, własnym regionem), a 

także w pewnym stopniu z całą planetą Ziemią, 

28. rozwijanie zdolności percepcji najbliższego otoczenia i miejsca rozumianego jako „oswojona” 

najbliższa przestrzeń, której uczeń nadaje pozytywne znaczenia, 

29. poszukiwanie, odkrywanie i dążenie do osiągnięcia wielkich celów życiowych  
i wartości niezbędnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie na drodze rzetelnej i 
systematycznej pracy, 

30. kształtowanie świadomości o potrzebie współpracy dotyczącej zwalczania zagrożeń 
środowiska przyrodniczego oraz zagrożeń społecznych, 

31. przygotowanie się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej oraz państwie, 

32. kształtowanie postaw patriotycznych, 

33. poczucie odpowiedzialności za stan środowiska geograficznego i przyszły rozwój społeczno-

kulturowy i gospodarczy „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski, 

34. rozwijanie poczucia estetyki oraz potrzeby kształtowania ładu przestrzennego, 

35. przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i 

poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa 

kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości. 

 
III. KRYTERIA OCEN CZĄSTKOWYCH I WYMAGANIA EDUKACYJNE: 

 Zgodnie z WZO Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka  w Przemkowie 

 

stopień celujący – oznacza, że osiągnięcia ucznia są na bardzo wysokim poziomie wobec wymagań 

edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują 

na dużą samodzielność w ich uzyskiwaniu i stosowaniu. 

Uczeń, który otrzymuje ocenę celującą powinien w szczególności: 

- korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz  samodzielnie 

zdobywać wiadomości, 

- systematycznie wzbogacać wiedzę poprzez czytanie książek i artykułów, 

- wychodzić z samodzielnymi inicjatywami rozwiązań konkretnych problemów zarówno w czasie 

lekcji jak i w pracy pozalekcyjnej, 
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- spełniać jeden z warunków: 

 bierze udział w konkursach i olimpiadach osiągając na nich sukcesy; 

 jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych i 

dydaktycznych 

- potrafi powiązać zagadnienia poznawcze na różnych zajęciach edukacyjnych, 

- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień, potrafi udowodnić swoje 

zdanie używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem samodzielnie zdobytej wiedzy, 

- posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału programowego. Dodatkowa wiedza 

jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. 

stopień bardzo dobry  - oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

wyznaczony realizowanym przez nauczyciela programem nauczania. Osiągnięcia ucznia należą do 

złożonych i wymagających samodzielności. 

Uczeń, który otrzymuje ocenę bardzo dobrą winien w szczególności: 

- sprawnie korzystać ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,  

- potrafi, korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do innych źródeł informacji, 

- samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez posługując się nabytymi 

umiejętnościami, 

- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 

- bierze udział w konkursach, 

- rozwiązuje dodatkowe zadania, 

- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę 

przewidzianą programem z zakresu różnych zajęć edukacyjnych, 

- opanował materiał przewidziany programem. 

 

stopień dobry – oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane 

programem nie są pełne dla danego etapu nauczania, ale umiejętności mają charakter złożonych i 

samodzielnych. 

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- umie korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 

- samodzielnie rozwiązywać typowe zadania,  

- zadania trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, 

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo - skutkowych, umie samodzielnie odróżnić 

przyczyny i skutki, 

- jest aktywny w czasie lekcji, 

- opanował materiał w stopniu zadowalającym. 

 

stopień dostateczny – oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiadomości i umiejętności 

przewidzianych programem nauczania dla danego etapu. Wiadomości i umiejętności z tego 

zakresu, należą do przystępnych o średnim stopniu złożoności i wystarczą do dalszego uczenia się. 

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
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- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

- potrafi wykonywać proste zadania, 

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym, 

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych. 

 

stopień dopuszczający – oznacza, że uczeń opanował  elementarne wiadomości i umiejętności 

przewidziane w programie nauczania 

SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW:  
 

- prace klasowe; 
- sprawdziany; 
- kartkówki; 
- odpowiedzi ustne; 
- zadania domowe; 
- referaty; 
- aktywność, praca na lekcji; 
- zeszyt ćwiczeń; 
- udział i osiągnięcia w konkursach ; 
- prace w kole przedmiotowym; 
- inne. 

 
 

ZASADY WGLĄDU UCZNIÓW I RODZICÓW W OCENY: 
- oceny są zapisywane w dzienniku lekcyjnym – na czerwono, zielono  niebiesko lub czarno w 

zależności od wagi oceny 

- oceny opatrzone są legendą i opisem, z których wynika za co dana ocena jest wystawiona; 

- uczniowie mają prawo wglądu do ocen i prawo do informacji na jej temat na bieżąco; 

- rodzice mają prawo wglądu do ocen i prawo do informacji na ich temat 

- prace klasowe, sprawdziany, przechowuje nauczyciel  przez okres danego roku szkolnego; 

- informacje o ocenie z pracy klasowej powinny być przekazywane w ciągu dwóch tygodni od jej 

przeprowadzenia, ze sprawdzianów w ciągu dwóch tygodni, a z kartkówek w ciągu tygodnia. 

 

 SZCZEGÓŁOWE ZASADY OKRESOWEGO PODSUMOWANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH: 

- na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o 

zakresie wymagań z geografii , obowiązującym w danym roku (zakres wiadomości i umiejętności, 

które trzeba mieć opanowane na koniec roku szkolnego) oraz o sposobie i zasadach oceniania z 

danego przedmiotu; 

- uczniowie muszą przystąpić do prac klasowych i sprawdzianów; 

- uczniowie nieobecni na pracach klasowych lub sprawdzianach muszą je zaliczyć w terminie (do 2 
tygodni) wyznaczonym przez nauczyciela nie kolidującym z planem lekcji ucznia. W razie nie 
zaliczenia sprawdzianu / pracy klasowej  nauczyciel wpisuje ocenę ndst; 

- na każdej lekcji nauczyciel ma prawo sprawdzenia i ocenienia zadania domowego; 

- uczeń ma prawo od 1 raz w semestrze być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny, ale 

ma obowiązek o tym poinformować nauczyciela na początku lekcji; 

- na lekcji uczeń może być oceniony za pracę na lekcji: odpowiedz, aktywność, wykonywane 

ćwiczenia lub za brak pracy; 

- uczeń jest zobowiązany przygotować się do lekcji z 3 ostatnich tematów; 
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- uczeń ma możliwość poprawy oceny z prac klasowych i sprawdzianów w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. Obie oceny są wpisywane w dzienniku, a do średniej ważonej liczona jest 

ocena wyższa; 

- Prace pisemne mogą być realizowane w formie prac klasowych, sprawdzianów przewidzianych w 

planie realizacji programu nauczania lub kartkówek obejmujących materiał z trzech ostatnich lekcji 

(kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane)  

Rodzaj pracy 
pisemnej 

Zapowiedziana Obejmuje materiał Czas 
trwania 

Częstotliwość Termin 
sprawdzeni 

Kartkówka 

(kolor – 
niebieski lub 
czarny) 

niezapowiedziana z 3 ostatnich lekcji do 15 
min. 

wg potrzeb do tygodnia 

Sprawdzian 

(kolor – 
zielony) 

zapowiedziany z 
tygodniowym 
wyprzedzeniem 

z zakresu 
podanego przez 
nauczyciela 

do 30 
min. 

maksymalnie 1 
w czasie dnia, 
3 w tygodniu  

do dwóch 
tygodni 

Praca 
klasowa 
(kolor – 
czerwony) 

zapowiedziany z 
tygodniowym 
wyprzedzeniem 

z zakresu 
podanego przez 
nauczyciela 

od 45 
min. do 
90 min. 

maksymalnie 1 
w czasie dnia, 
3 w tygodniu  

do dwóch 
tygodni 

 
 Prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki) oceniane są wg następującej skali: 

Ocena 
liczbowo 

Ocena słownie Skala procentowa 

6 Celujący 100% - 96% 

5 Bardzo dobry 95% - 91%  

4 Dobry  90% - 75%  

3 Dostateczny 74% - 50%  

2 Dopuszczający 49% - 30%  

1 Niedostateczny 29% - 0%  

 
 Prace klasowe/  sprawdziany : 

1. są obowiązkowe, 
2. Są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, wpisywane do dziennika 

oraz poprzedzone powtórzeniem. Uczniowi podaje się zakres materiału. 
3. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac klasowych w ciągu 2 tygodni. 

Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną 
nieobecnością nauczyciela w szkole. Oceny z prac klasowych, sprawdzianów  nauczyciel 
wpisuje do dziennika kolorem czerwonym/ zielonym , a prace te przechowuje do końca 
danego roku szkolnego. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny na zasadach 
określonych w przedmiotowych zasadach  oceniania. 

4. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej/ sprawdzianie  ma obowiązek pisać ją 
w terminie ustalonym z nauczycielem ( do 2 tygodni) nie kolidującym z planem lekcji 
ucznia. W razie nie zaliczenia sprawdzianu / pracy klasowej w  tym terminie nauczyciel 
wpisuje ocenę ndst;Uczeń poprawia pracę tylko raz. 

 

 
 uczeń otrzymuje w ciągu semestru minimum 4 oceny cząstkowe ; 

 w trakcie realizacji programu nauczania nauczyciel ma prawo zrezygnować z zajęć 

poświęconych utrwaleniu wiadomości, co wynika z ograniczonej ilości godzin lekcyjnych. 

Utrwalenie wiadomości poprzedzające pomiar dydaktyczny uczniowie realizują wówczas w 

ramach pracy własnej; 

 ocenę śródroczną i roczną nauczyciel wystawia w terminie ustalonym w zarządzeniu 

Dyrektora szkoły; 

 na miesiąc przed Radą Klasyfikacyjną uczeń zostaje poinformowany o przewidywanej ocenie 
śródrocznej lub rocznej; 



 8

 

 o zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia oraz wychowawcę klasy, 

który pisemnie powiadamia rodziców ucznia na miesiąc przed Radą Klasyfikacyjną; 

 ocenę śródroczną lub roczną nauczyciel wystawia na podstawie ocen cząstkowych 

uzyskanych przez ucznia, lecz nie jest to średnia arytmetyczna z ocen, tylko średnia ważona; 

 Wystawiając ocenę śródroczną i roczną nauczyciel poszczególnym formom aktywności 

przyporządkowuje następujące wagi: 

 

1. Praca klasowa 6 

2. Sprawdzian 5 

3. Kartkówka 3 

4. Odpowiedz ustna 3 

5. Dłuższa forma pisemna i ustna (np. Referat) 3 

6. Zadanie domowe, zeszyt ćwiczeń  2 

7. Aktywność , praca na lekcji 2 

8. Konkursy udział szkolne /pozaszkolne 2/4 

9.Konkursy osiągnięcia szkolne / pozaszkolne 4/6 

 
 
Podstawą wystawienia oceny śródrocznej i rocznej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu 

całego semestru. 

                                                         (ocena X waga) + (ocena X waga)..... 
Średnia ważona (S) =                                                      = 

                                               Suma wag 

 

Zależność oceny śródrocznej i rocznej od średniej ważonej wskazuje poniższa tabela: 

OCENA S 

Niedostateczny (1) S < 1,6 

Dopuszczający (2) 1,61< S < 2,6 

Dostateczny (3) 2,6< S < 3,6 

Dobry (4) 3,6 < S < 4,6 

Bardzo dobry (5) 4,6 < S < 5,6 

Celujący (6) S > 5,6 

 

 

TRYB I WARUNKI, W JAKICH UCZEŃ MOŻE UZYSKAĆ OCENĘ WYŻSZĄ LUB NIŻSZĄ NIŻ 

PRZEWIDYWANA 

1. Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana, jeżeli: 

uczeń zgłasza chęć ubiegania się o wyższą ocenę   

uczeń uzyska oceny, które spowodują podniesienie średniej ważonej ocen do wymaganego poziomu 

2. Uczeń może uzyskać ocenę niższą niż przewidywana, jeżeli: 

Uczeń uzyska oceny, które spowodują obniżenie średniej ważonej ocen do niższego poziomu 

 

 

 

 

mgr Anna Rekut 


