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zajęciach konsultacyjnych, albo na wcześniejszej lekcji geografii. W przypadku nie spełnienia

tego wymogu zostanie ustalona ocena niedostateczna (nie dotyczy to uczniów, którzy objęci

byli długotrwałą chorobą (powyżej siedmiu dni) odpowiednio udokumentowaną).

Obserwacja poczynań uczniów

Obejmuje umiejętności pracy samodzielnej i w grupie, a także zachowanie w środowisku

przyrodniczym w czasie zajęć terenowych i wycieczek edukacyjnych. Będzie dotyczyła także

stopnia koncentracji i zaangażowania w trakcie zajęć, śledzenie udziału w trakcie przerabiania

nowego materiału. Obserwacje będą dotyczyły także, czy uczeń podąża za tokiem myśli

lekcyjnej, czy bierze udział w procesie rozumowania oraz rozwijania zagadnień, wskazując

nie tylko, jakie ma wiadomości, ale jak potrafi je wykorzystać, wiążąc nowe fakty z już

poznanymi.

Parametryzacja wyników nauczania

Otrzymane wyniki nauczania będą odpowiednio różnicowane ze względu na określone

zaangażowanie uczniów w określone formy wypowiedzi ustnej i pisemnej, co będzie miało

związek z odpowiednimi współczynnikami wag określonych kategorii edukacyjnych

związanych ze średnią ważoną. Będą zastosowane następujące współczynniki wagowe:

Praca klasowa – 3                                                                    Progi ocenowe

Sprawdzian pisemny – 3                                                         96%  -   100% - 6

Odpowiedź ustna – 2                                                               85%  -    95%  - 5

Aktywność ucznia – 1                                                             70%  -   84%   - 4

Referat – 2                                                                               55%  -   69%   - 3

Kartkówka – 1                                                                         40%  -   54%   - 2

Praca domowa – 1                                                                   < 40%              - 1

Punktowe kryteria ocenowe ze średniej ważonej:

< 2.0             - ocena  niedostateczna

2.0   –  2.79  -  ocena dopuszczająca

2.80 – 3.79   -  ocena dostateczna

3.80 – 4.79   - ocena dobra

4.80 -  5.79   - ocena bardzo dobra

5.80 -  6.0     - ocena celująca
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KRYTERIA OCENIANIA SPRAWDZIANÓW Z MAP KONTUROWYCH

Skala 10-cio punktowa:

10 pkt – ocena bardzo dobra

8-9 pkt – ocena dobra

6-7 pkt – ocena dostateczna

5 pkt – ocena dopuszczająca

0-4 pkt – ocena niedostateczna

Skala 20-sto punktowa:

20 pkt – ocena bardzo dobra

15-19 pkt – ocena dobra

12-14 pkt – ocena dostateczna

10-11 pkt – ocena dopuszczająca

0-9 pkt – ocena niedostateczna

Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z map konturowych lub otrzymał ocenę niedostateczną,

zalicza daną partię materiału ustnie przy dużej mapie ściennej, która znajduje się w Sali

lekcyjnej.

Jeżeli uczeń był nieobecny tylko na jednej lekcji, na której odbywała się kartkówka z mapy

lub inna zapowiedziana kartkówka, odpowiada z danego materiału na najbliższej lekcji

geografii.

POZOSTAŁE WYMAGANIA I USTALENIA

W przypadku geografii rozszerzonej uczniowie mogą dwa razy w semestrze zgłosić

nieprzygotowanie do lekcji, sporządzając na przerwie listę nieprzygotowanych osób i

wręczając ją nauczycielowi zaraz po wejściu do klasy.

Uczniowie z klas uczących się geografii w zakresie podstawowym mogą raz w semestrze

zgłosić nieprzygotowanie.
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Uczeń po nieobecności w szkole ma obowiązek uzupełnić braki i być przygotowanym na

zajęcia. Jeśli nieobecność z powodu choroby przedłużała się ponad dwa tygodnie, uczeń na

pierwszych zajęciach po chorobie przedstawia zaświadczenie lekarskie i indywidualnie ustala

z nauczycielem termin nadrobienia zaległości.

Poprawy prac klasowych (sprawdzianów) odbywają się na zajęciach konsultacyjnych zgodnie

z harmonogramem nauczyciela.

Maturzyści zdający maturę z geografii mają obowiązek zaliczenia na ocenę materiału

powtórzeniowego do egzaminu maturalnego w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

Oceny ze sprawdzianów powtórzeniowych wpływają na ocenę końcową.

Uczniowie nieobecni w szkole w dniu konsultacji nie mają prawa przystępować do

poprawiania prac i sprawdzianów klasowych w tym samym dniu.

Nadobowiązkowe formy aktywności uczniów

Ocenie podlegają następujące formy aktywności:

1. Aktywność na zajęciach

● Zajmowanie stanowiska, wyrażanie opinii

● Pracę w grupach

● Poszukiwanie materiałów związanych z bieżącymi tematami lekcji i udostępnienie

ich innym uczniom i nauczycielowi

2. Prace dodatkowe

● Opracowanie prezentacji multimedialnej- przygotowanie i prezentacja

● Wykonanie pomocy dydaktycznej, gazetki szkolnej

● Rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności

● Aktywność pozaszkolna – udział w olimpiadach i konkursach geograficznych

Les��� K�s�u��w���
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