
Organizacja pracy na lekcjach geografii 

w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO 

 w Krakowie  w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

Na lekcjach geografii 

 

Uczennice i uczniowie powinni posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy 

i zeszyt ćwiczeń. 

Sumiennie pracować, wykonując polecenia nauczyciela. 

Wykazywać postawę właściwą kulturalnej uczennicy oraz kulturalnemu 

 uczniowi.●̈v 

 

 

Ocenianie 

 

Sprawdzian, który obejmuje zakres materiału z całego działu (lub jego połowy,  

jeśli nauczyciel tak zdecyduje); jest zapowiedziany, poprzedzony powtórką  

i wpisany do dziennika z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Będzie on trwał 

min. 30 min + czas wydłużony dla uczniów z właściwymi opiniami z PPP. 

 

Kartkówka, która może być zapowiedziana (ale nie musi ●.̋) i obejmuje zakres 

materiału z maksymalnie trzech ostatnich tematów (chyba że wspólnie ustalimy  

inaczej ●.̋,   np.   jedno   ważne   zagadnienie).   Będzie trwała maksymalnie  

15 min. + czas wydłużony dla uczniów z właściwymi opiniami z PPP. 

Prace pisemne po ocenieniu przez nauczyciela będą na lekcjach omawiane,  

a ewentualne ich udostepnienie poza szkołę może nastąpić według reguł zawartych  

w Statucie szkoły. 

Zeszyt ćwiczeń, który będziemy uzupełniać na lekcji lub w którym będziecie 

wykonywać zadanie domowe. Ocenianie zeszytów ćwiczeń nie zawsze będzie 

zapowiedziane, ale może być. ●̈v 

Aktywność i zaangażowanie w powierzone na lekcji zadania.  

Odpowiedź ustna, która będzie obejmowała trzy ostatnie tematy. 

 

Dodatkowe zadania i projekty do wykonania dla wszystkich lub tylko  

dla chętnych. 

Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i odnoszenie w nich 

sukcesów. Szczególnie doceniane będzie bycie finalistą lub laureatem konkursów 

o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Powodzenia! ●̈v 

 

Ocenę, która jest niesatysfakcjonująca, można poprawić podczas tzw. godziny popraw 

(jeśli z ważnych przyczyn nie jest to możliwe, ewentualny inny termin należy ustalić 

indywidualnie z nauczycielem). 



 

Ocenę półroczną lub roczną zaproponowaną przez nauczyciela można podwyższyć 

tylko poprzez nadrobienie wskazanych przez nauczyciela braków w terminie 

umożliwiającym nauczycielowi ich ocenę przed wystawieniem oceny klasyfikacyjnej. 

 

Ponadto 

 

Braki spowodowane nieobecnością w szkole należy nadrobić we własnym 

zakresie: 

- w przypadku nieobecności poniżej tygodnia – na najbliższą lekcję; 

- w przypadku nieobecności tygodniowej – w ciągu 5 dni; 

- w przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień - 8 dni; 

- przy nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie ustalimy termin wspólnie. 

Możesz 1 raz w półroczu zgłosić nieprzygotowanie (czyli np.), ale musisz to zrobić  

przed lekcją. 


