Przedmiotowe Zasady Oceniania GEOGRAFIA SP.

1. Wiadomości i umiejętności ucznia podlegające ocenie:
•
•
•
•
•
•
•

pisemne prace klasowe (w formie testu i/lub zadań otwartych)
pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności (w formie testu i/lub zadań otwartych),
kartkówki,
zadania grupowe,
zadania dla chętnych
aktywność (praca na lekcji, praca w domu, udział w wydarzeniach)
osiągnięcia, podczas udziału w poszczególnych etapach konkursów przedmiotowych

2. Prace klasowe i sprawdziany całogodzinne są obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie może ich pisać (ze
względu na usprawiedliwioną nieobecność), to w terminie dwóch tygodni od momentu przybycia,
odpowiada w formie pisemnej bądź ustnej z danej partii materiału – decyzję dotyczącą formy odpowiedzi
podejmuje nauczyciel.
Praca klasowa – obejmuje materiał z danego działu, jest zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i
wpisana do dziennika.
Sprawdzian – obejmuje materiał z 3,4 tematów lekcji, jest zapowiedziany z lekcji na lekcję i wpisany do
dziennika.
Kartkówka – obejmuje materiał z ostatniej lekcji, bez zapowiedzi i zapisu do dziennika.
Zadania grupowe – wykonywane są na lekcji. Wszyscy uczniowie danej grupy otrzymują taką samą oceną
pod warunkiem aktywnego uczestnictwa w zadaniu. Uczeń, który nie angażował się w pracę otrzymuje
ocenę niedostateczną.
Aktywność - obejmuje pracę na lekcji, zaangażowanie w wydarzenia, wykazywanie inicjatywy. Uczeń może
otrzymać ocenę albo plusa. Za 6 plusów uczeń otrzymuje ocenę celującą. Zamiana plusów na ocenę
następuje pod koniec semestru. Za brak aktywności uczeń otrzymuje minusa (za 3 minusy uczeń otrzymuje
ocenę niedostateczną).
Praca dodatkowa dla chętnych - projekt, praca badawcza, film, poprowadzenie zajęć lub inna forma
zaproponowana przez ucznia i zaakceptowana przez nauczyciela
3. Ocenę klasyfikacyjną (okresową/ roczną) uczeń może poprawić poprzez poprawę ocen cząstkowych.
Poprawie podlegają oceny z prac klasowych i sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek. Poprawa jest
dobrowolna i uczeń pisze ją tylko raz.
Do oceny końcowej wliczana jest zarówno ocena poprawiana jak i poprawiona.
4. Przy ocenianiu prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek stosowana będzie następująca punktacja:
1. 0% - 30 % - niedostateczny;
2. 31% - 50 % - dopuszczający;

3. 51% - 70% - dostateczny;
4. 71% - 84 % - dobry;
5. 85% - 94 % - bardzo dobry;
6. 95% –100% - celujący.
Ustala się następującą wagę ocen:

5. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (bez podawania przyczyny):
- jeden raz w semestrze przy 1 godzinie geografii w tygodniu,
- dwa razy w semestrze przy 2 (i więcej) godzinach geografii w tygodniu.
Nie dotyczy to lekcji, na której uczniowie piszą pracę klasową bądź zapowiedziany sprawdzian.
Nieprzygotowanie zwalnia ucznia z pisania niezapowiedzianej kartkówki. Zgłoszenie nieprzygotowania nie
zwalnia ucznia z aktywnego udziału w zajęciach.
6. Ocenione prace klasowe i sprawdziany do końca semestru / roku szkolnego przechowuje nauczyciel.
7. Ocena przewidywana ustalana jest na podstawie średniej ważonej:
0 – 1,74 niedostateczny
1,75 – 2,74 dopuszczający
2,75 – 3,74 dostateczny
3,75 – 4,74 dobry
4,75 – 5,5 bardzo dobry
powyżej 5,5 celujący

