Zakres treści
 Jeden dział lub dwa
mniejsze działy

Częstotliwość
Po
zakończeniu
działu



zagadnienia z trzech
ostatnich lekcji

Minimum
jedna w
semestrze



materiał nauczania z
bieżącej lekcji lub
przygotowanie materiału
dotyczącego nowego
tematu
prace dodatkowe, np.:
plakaty, plansze,
prezentacje itp.
zagadnienia z trzech
ostatnich lekcji

Minimum
dwie w
półroczu

Ocenie podlega
estetyka i
zaangażowanie
ucznia w wykonanie
pracy

Minimum
jedna w
semestrze



bez zapowiedzi



ocenie
podlegają:
aktywność,
zaangażowanie,
praca
samodzielna lub
zespołowa
podczas lekcji

Sprawdziany pisemne
(trwające 1 lekcję)
Kartkówki
(trwające
maksimum
20 minut)

Odpowied Prace domowe
zi ustne

1. Nieobecności - uczeń nieobecny na lekcji musi nadrobić zaległości i być
przygotowany na kolejną lekcję. Nieobecność podczas poprzednich lekcji nie zwalnia
ucznia od aktywnego uczestnictwa w zajęciach (udzielania odpowiedzi, pisania kartkówek
czy sprawdzianów).
2. Nieprzygotowanie – 1 raz w semestrze, powiadamiając nauczyciela o tym fakcie przed
lekcją. W przypadku nie poinformowania nauczyciela, uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną. Nieprzygotowanie to również brak zadania domowego. Możliwość
zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów.
3. Sprawdziany, kartkówki – Uczeń ma możliwość poprawienia każdej oceny w terminie
uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż 2 tygodnie po sprawdzianie lub
kartkówce. Liczy się ocena z poprawy. Po usprawiedliwionej nieobecności ucznia w
szkole, uczeń ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian w terminie dwóch tygodni od
powrotu do szkoły. W przypadku braku zaliczenia sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną. W przypadku nieobecności ucznia na kartkówce, uczeń nie ma obowiązku
jej napisania.
4. Odpowiedzi ustne – uczeń ma możliwość poprawienia oceny poprzez samodzielne
zgłoszenie się do odpowiedzi z innej partii materiału.
5. Prace domowe - ocena zależy przede wszystkim od poprawności wykonanych zadań.
Na ocenę ma także wpływ samodzielność wykonania oraz estetyka. Brak pracy domowej
jest równoznaczny z nieprzygotowaniem, a w razie wykorzystania limitu nieprzygotowań,
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
6. Uczestnictwo w zajęciach - uczeń otrzymuje plusy za aktywne uczestnictwo w lekcji
oraz sprawne i prawidłowe wykonywanie zadań (3 plusy - ocena bardzo dobra).
Uczeń otrzymuje minusy za brak przygotowania do lekcji (brak zeszytu lub podręcznika), a
także przeszkadzanie nauczycielowi lub uczniom podczas lekcji ( 3 minusy – ocena
niedostateczna)
7. Aktywność pozalekcyjna - rozwiązywanie systematycznie zadań dodatkowych,
osiągnięcia w konkursach i wykonywanie projektów długoterminowych dają szansę na
ocenę celującą.
8. Ocenianie na lekcji - oceny są jawne i stosowane zgodnie z Przedmiotowym Systemem
Oceniania. Ocena pracy ucznia odbywa się w jego obecności i jest dokładnie omówiona.
Ocena semestralna i końcowo roczna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych.

Prace pisemne w klasie

Nazwisko i imię nauczyciela: Anna Kamińska
Na lekcję uczeń przynosi: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory
do pisania.

Forma






Praca na lekcji
(indywidualna
lub zespołowa)

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

bieżący materiał nauczania

Zasady
 Zapowiadane
przynajmniej z
tygodniowym
wyprzedzeniem,
 adnotacja w
dzienniku
lekcyjnym,
 poprzedzone
lekcję
powtórzeniową.
 zapowiedziane
na
poprzedzającej
lekcji

