
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 

DLA LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

DLA DOROSŁYCH 

 

Zgodny z: 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych 

warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Na 

podstawie art. 44 zb ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty 

 ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pózn. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (DZ. U. 2015 poz.1113), 

 Nową Podstawą Programową kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych z geografii zawartą 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( 

wersja podpisana przez Ministra Edukacji  Narodowej i opublikowana w Dzienniku Ustaw RP, Nr 4, z 

dnia 15 stycznia 2009 r), 

 Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół Budowlano- Elektrycznych w Świdnicy. 

 

 

1. Słuchacz uzyskuje oceny bieżące i semestralne według skali przyjętej w Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania. 

2. Swoją wiedzę i umiejętności słuchacz będzie mógł sprawdzić pisząc sprawdziany lub prace 

zaliczeniowe – ilość tych prac zależy od liczby zajęć przewidzianych w danym semestrze/ od 2 

do 3 /. 

3. Słuchacz zobowiązany jest posiadać zeszyt i podręcznik. 

4. Osoba nieobecna na sprawdzianie lub teście jest zobowiązana do zaliczenia materiału w 

terminie ustalonym przez nauczyciela; dotyczy to również oddawania pisemnych prac 

zaliczeniowych. 

5. W przypadku braku zaliczenia sprawdzianu lub pracy w podanym terminie, słuchacz otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

6. Dowody osiągnięć szkolnych danej klasy gromadzone są przez nauczyciela przedmiotu. 

7. Nauczyciel zapoznaje słuchacza z wymogami na poszczególne oceny. 

8. Podstawą klasyfikacji słuchacza w szkole dla dorosłych z geografii jest ustny egzamin 

semestralny. 

9. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest obecność słuchacza na co najmniej 

50% zajęć i uzyskanie ocen pozytywnych ze sprawdzianów i prac zaliczeniowych  

przeprowadzonych w danym semestrze. 

10. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną, jest zobowiązany wykonać w terminie 

określonym przez nauczyciela pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu 

semestralnego jest uzyskanie z pracy oceny pozytywnej. 

11. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

12. Słuchacz otrzymuje z pracy zaliczeniowej ocenę: 

 Celującą za pracę , w której widać pełne zrozumienie tematu i jego oryginalne 

rozwinięcie , 

 Bardzo dobrą za pracę, w której widać pełne zrozumienie tematu i interesującą jego 

realizację, 

 Dobrą za pracę, w której widać zrozumienie tematu i wystarczającą jego realizację, 

 Dostateczną za pracę, w której widać zrozumienie tematu, ale niepełną jego 

realizację, 

 

 Dopuszczającą za pracę, w której brak pełnego zrozumienia tematu a kompozycja 

jest niespójna , ale wskazuje jednak na podjęcie próby porządkowania myśli, 

 Niedostateczną za pracę, w której brak zrozumienia tematu, wypowiedź jest 

chaotyczna lub jeśli praca nie została oddana. 

13. Słuchacze, którzy piszą sprawdziany, testy lub zdają egzamin semestralny otrzymują oceny: 



 BARDZO DOBRY, jeśli słuchacz: 

 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

  rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię geograficzną, 

  potrafi stosować zdobytą wiedzę w sytuacjach problemowych, 

  potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy geograficznej,( map, wykresów, 

diagramów, danych statystycznych, słownika geograficznego ) 

 

 

 DOBRY, jeśli słuchacz: 

  opanował w dużym stopniu wiadomości i umiejętności określone programem, 

  poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i 

problemów, 

  poprawnie posługuje się podstawowymi źródłami informacji geograficznej (mapy, wykresy, diagramy, 

dane statystyczne, podręcznik), 

  sprawnie posługuje się współrzędnymi geograficznymi, 

  zna terminologię geograficzną i poprawnie się nią posługuje, 

  dostrzega i wyjaśnia przyczyny i skutki różnych zjawisk zachodzących na Ziemi, 

 

 DOSTATECZNY, jeśli słuchacz: 

 opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 

które są konieczne do dalszego kształcenia, 

  poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania z pomocą 

nauczyciela typowych zadań lub problemów, 

  potrafi z pomocą nauczyciela korzystać z takich źródeł wiedzy jak: mapa, wykresy, diagramy, dane 

statystyczne, 

 

 

 DOPUSZCZAJĄCY jeśli słuchacz: 

  ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie uniemożliwia mu 

to dalszego kształcenia, 

  wykonuje przy pomocy nauczyciela zadania i polecenia o niewielkim stopniu 

trudności, 

  potrafi na mapach świata, Polski i kontynentów wskazać podstawowe obiekty 

geograficzne, 

  zna, rozumie podstawową terminologię geograficzną, 

 

NIEDOSTATECZNY , jeśli słuchacz: 

  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są 

niezbędne do dalszego kształcenia, 

  nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela korzystać z podstawowych źródeł 

           wiedzy geograficznej, 

  nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii geograficznej nie potrafi formułować nawet bardzo 

prostych wypowiedzi ustnych i nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii geograficznej, 

 

 

 

 


