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Przedmiotowy system oceniania z geografii w  

Zespole Szkół im. Jana Kilioskiego w Krapkowicach 

Liceum dla Dorosłych 

    
    

1. Cele  

  

 1.1 ocena poziomu wiedzy słuchacza 

 1.2 diagnozowanie poziomu wiedzy słuchaczy 

 1.3 różnicowanie form sprawdzania wiedzy słuchaczy 

 1.4 uświadomienie słuchaczom  ich osobistego wpływu na oceny uzyskiwane z przedmiotu 

 

2. Zasady oceniania 

  

 2.1  formy oceniania wiadomości: 

   

  2.1.1 sprawdziany klasowe – sprawdziany czasowo zajmujące min. godzinę kek cyję 

  2.1.2 kartkówki  - sprawdziany zajmujące czasowo do 15 min. lekcji 

  2.1.3 odpowiedzi ustne 

  2.1.4 prace domowe 

  2.1.5 aktywnośd na lekcji 

    

 2.2 wartośd oceny z poszczególnych form oceniania: 

    

 2.2.1 sprawdzian pisemny – sprawdziany czasowo zajmujące min. godzinę 

lekcyjną 

5 

 2.2.2 odpowiedź ustna 4 

 2.2.3 kartkówka - sprawdziany zajmujące czasowo do 15 min. lekcji 3 

 2.3.4 praca domowa 1,0 

 2.3.5 aktywnośd na lekcji 2 

    

    

 2.3 ocena aktywności słuchacza na zajęciach 

   

 2.3.1 Słuchacz aktywnie uczestniczy w zajęciach zabierając głos wykazując się 

merytoryczną wiedzą dotyczącą poruszanych kwestii  

 2.3.2 słuchacz systematycznie prowadzi notatki w zeszycie przedmiotowym  

 2.3.4 słuchacz wykazujący się aktywnością na zajęciach spełniając wyżej wymienione 

kryteria otrzymuje do dziennika ocenę bardzo dobrą zgodnie z pkt. 2.3.5 

 2.3.5  każdą wyróżniająca się aktywnośd słuchacza nauczyciel zaznacza np. „ + „ , a 

trzecia wyróżniająca aktywnośd skutkuje wpisaniem oceny  - bdb (5) do dziennika   
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 2.4 zasady przeliczenia punktów z prac klasowych i kartkówek na ocenę 

   

  bardzo dobry - po wyżej 89 % 

  dobry - po wyżej 70 % do 89 % 

  dostateczny - po wyżej 50 % do 70 % 

  dopuszczający - od 30 % do 50 % 

  niedostateczny - po niżej 30 %  

    

3. Obowiązki słuchacza 

  

 3.1 słuchacz nieobecny w szkole ma obowiązek samodzielnie opanowad materiał przerabiany 

podczas zajęd  w czasie jego nieobecności w szkole 

 3.2 słuchacz ma obowiązek zdad  zaplanowane w tym czasie sprawdziany  

   

  3.2.1 na najbliższych zajęciach w których uczestniczy za wyjątkiem,  długotrwałej 

nieobecności 

  3.2.2 w przypadku długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą poświadczoną 

stosownym zaświadczeniem słuchacz termin zadania pracy pisemnej ustala z 

nauczycielem przedmiotu 

    

   

 3.3 

 

słuchacz, który odmówi przystąpienia do sprawdzianu wiadomości  (w jakiejkolwiek 

formie) otrzymuje ocenę niedostateczną 

 3.4 słuchacz  ma obowiązek wykazania się min. 50% frekwencją na zajęciach 

  3.4.1  brak 50% frekwencji skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu semestralnego 

    

    

 3.5 słuchacz ma obowiązek przynajmniej raz w semestrze oddad pracę pisemną na zadany 

temat 

   

4. Prawa słuchacza 

  

 4.1 słuchacz ma prawo do poprawy każdej oceny (ocena poprawiana i poprawiona wchodzą 

skład ocen weryfikujących poziom wiedzy słuchacza)   

 4.2 słuchacz ma prawo do uzasadnienie wystawionej oceny, a obowiązkiem nauczyciela jest 

takie uzasadnienie przedstawid słuchaczowi: pisemne na formy pisemne oceniania, ustne 

za ocenianie w formie ustnej 

 4.3 słuchacz ma prawo wglądu do swojej pracy , którą niezwłocznie ponownie oddaje 

nauczycielowi po zapoznaniu się z wynikiem oceny 

 4.4 Słuchacz ma prawo wnosid zastrzeżenia do ocenionej pracy na lekcji na której otrzymał 

pracę do wglądu 
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 4.5 jeżeli słuchacz nie jest zadowolony z uzyskanej decyzji dotyczących jego roszczeo, może 

odwoład się do Dyrektora szkoły 

   

5. Zasady wystawiania ocen  semestralnych  

  

 5.1 Wystawienie oceny semestralnej odbywa się w formie egzaminu ustnego 

 5.2 Do egzaminu ustnego może byd dopuszczony słuchacz, który ma min. 50% frekwencję na 

zajęciach oraz posiada pozytywnie oceniona pracę pisemną 

 5.3 Ostateczna ocena z egzaminu może byd wystawiona z uwzględnieniem  oceny koocowej 

 5.4 Ocena koocowa jest średnioważoną oceną ze wszystkich ocen uzyskanych przez słuchacza 

w semestrze 

 5.2 każdą ocenę, którą słuchacz uzyskał w ciągu semestru czy roku szkolnego mnoży się przez 

wagę oceny zgodnie z pkt. 2.2, a następnie dzieli się przez sumę użytych wag , wynik 

zaokrąglany do całości, który stanowi cyfrowy zapis uzyskanej oceny w skali od 1 do 6 

O1*W1 + O2*W2 + O3*W3  + ….On *Wn 

--------------------------------------------------- = O(S lub Kr) 

W1 + W2 + W3 + …Wn 

O –ocena 

W – waga 

O(S lub Kr) – ocena semestralna lub koocoworoczna 

 

 


