Warunki i sposoby oceniania przedmiotowego
z geografii
PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Ocenie podlegają:
o

zasób posiadanej wiedzy i umiejętność jej stosowania w sytuacjach typowych i
nowych,

o

umiejętność interpretacji i uzasadnienia,

o

umiejętność pracy samodzielnej,

o

zaangażowanie w proces nauczania i uczenia się,

o

współpracę w grupie,

2. Ocenę można otrzymać z :
o

wypowiedzi ustnej i pisemnej,

o

przygotowania do zajęć,

o

zaangażowania w proces lekcyjny,

o

dodatkowego wysiłku ucznia, ewentualnego udziału w konkursach.

3. Ocenianie:
A ocena ucznia na koniec semestru – śródroczna i roku szkolnego –
końcoworoczna.
B w ciągu semestru stosuje się ocenianie cząstkowe za prace kontrolne i wysiłek
ucznia włożony w przygotowywanie się do lekcji i zadań domowych.
o

oceny śródroczne wystawione zostaną na podstawie średniej ważonej
wszystkich ocen otrzymanych w danym semestrze,

o prace klasowe są obowiązkowe. W przypadku nieobecności uczeń powinien w
ciągu 2 tygodni napisać pracę klasową lub uzgodnić z nauczycielem formę i
termin zaliczenia danej partii materiału.
o przy poprawianiu oceny z pracy klasowej i pisaniu jej w drugim terminie,
kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika.
o Stopień uzyskany z poprawy pracy klasowej jest równy rangą pierwszej ocenie
i obydwa stopnie są uwzględniane przy ocenie klasyfikacyjnej.
o uczeń, który korzystał z niedozwolonych pomocy podczas pisania pracy
klasowej, sprawdzianu lub kartkówki otrzymuje ocenę niedostateczną,
o prace kontrolne i sprawdziany po zapoznaniu z ich wynikiem zostają u
nauczyciela. Rodzice mają prawo wglądu na każdym zebraniu lub podczas
rozmowy z nauczycielem po wcześniejszym uzgodnieniu
o każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia swego nieprzygotowania 1 raz w ciągu
semestru w przypadku 1-2 godzin i 2razy przy większej ilości, nie dotyczy to

zapowiedzianych sprawdzianów, lekcji powtórzeniowych i zajęć na których
wystawiana jest ocena końcowa
RANGA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADOWYCH ŚREDNIEJ WAŻONEJ
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprawdzian (klasówka) X5
Kartkówka X3
Aktywność X2
Zadanie X1
Referat X1
Odpowiedź ustna X4
Projekt uczniowski X2
Zeszyt X1

W przypadku, gdy uczeń z klasówki otrzymał ocenę niedostateczną ma możliwość napisania
nowego sprawdzianu, a do średniej ważonej będą brane pod uwagę dwie oceny.
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej lub końcoworocznej jest otrzymanie
oceny co najmniej dopuszczającej z połowy sprawdzianów i odpowiedniej średniej ważonej.
W przypadku nieparzystej liczby sprawdzianów warunkiem uzyskania pozytywnej oceny
śródrocznej lub końcoworocznej jest otrzymanie oceny przynajmniej dopuszczającej z
większości sprawdzianów ( więcej niż połowa ) i odpowiedniej średniej ważonej.

Przeliczanie punktów na stopnie szkolne w pracach pisemnych odbywa się według
następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich możliwych do uzyskania
punktów. Skala ocen 1 – 6.
Niedostateczny 0 – 40%
Dopuszczający 41 – 50%
Dostateczny 51 – 74%
Dobry 75 – 90%
Bardzo dobry 91 – 100 %
Celujący 100% i dodatkowe zadanie .
Ocena klasyfikacyjna za semestr ustalana jest na podstawie średniej ważonej:
Celujący – 5,51 i więcej
Bardzo dobry – 4,51 – 5,5
Dobry 3,51- 4,5

Dostateczny - 2,51 – 3,5
Dopuszczający – 1,51 – 2,5
Niedostateczny – 1,5 i poniżej 1,5
Ocena klasyfikacyjna semestralna jest średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych przez
ucznia w danym semestrze. Ocena końcoworoczna jest średnią ważoną wszystkich ocen.
Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowo rocznej jest poprawienie oceny
niedostatecznej śródrocznej w formie ustalonej przez nauczyciela.

