
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 

W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. JANA PAWŁA II W ŁODZI 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

KLASA I ( po szkole podstawowej) 

 

1.Nazwisko nauczyciela: Mariola Santy 

 

2.Numer dopuszczenia, Nowa Era: 983/1/2019( zakres podstawowy) 

 

3. Podręcznik Oblicza geografii 1, Roman Malarz, Marek Więckowski, Karty pracy ucznia 1 

 

3. Formy sprawdzania wiedzy: 

 -  sprawdziany z modułów ok.4 w ciągu roku 

-  odpowiedzi ustne 

-  kartkówki 

-  ćwiczenia w zeszycie Karty pracy ucznia 

-  aktywność na lekcji za 3 plusy ocena bardzo dobry, 5 plusów ocena celująca 

-  uczeń spóźniający się na lekcję zostaje wezwany do odpowiedzi 

-  uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie w „semestrze” 

-  uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu może ją poprawić w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż 2 tygodnie od uzyskania oceny 

-  ocenę niedostateczną z kartkówki  można poprawić nie później niż 1 tydzień od otrzymanej 

oceny 

-  uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce musi je napisać w ciągu 2 tygodni od 

momentu powrotu do szkoły. Gdy nie dopilnuje terminu dalsze procedury zaliczenia są 

zgodne z WSO  

 

4.  Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

Wymagania zawarte są w planie wynikowym realizowanego programu nauczania. Na ocenę 

śródroczną mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia do klasyfikacji 

śródrocznej. Na ocenę roczną mają wpływ oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w ciągu całego 

roku. Ocena śródroczna i roczna są średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych. 

Oceny  roczne są wyliczane na podstawie średniej ważonej według ujednoliconego kryterium jak w 

WSO. 

 

5. Kryteria wystawiania ocen za prace sprawdzające pisemne są zgodne z WSO 

 

6. Dostosowanie wymagań z geografii dla uczniów z trudnościami: 

a. wydłużenie czasu odpowiedzi przy mapie i podczas sprawdzianu 

b. indywidualizowanie oceniania zadań zgodne z zaleceniami specjalistycznych poradni 

 

7. Sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce: 

a. zebrania i indywidualne konsultacje w wyznaczonych terminach 

b. informacja do rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na miesiąc przed 

klasyfikacją śródroczną i roczną 

c. napisane sprawdziany udostępniamy rodzicom na ich pisemną prośbę z 2-dniowym 

wyprzedzeniem 

d. informacje w Librusie 

 

8. Tryb uzyskiwania przez ucznia ocen wyższych, niż przewidywane: 

Proponowana ocena śródroczna lub roczna może być zmieniona tylko w szczególnych 

przypadkach losowych za zgodą nauczyciela. 

 

 
Mariola Santy 


