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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Geografia
1.

Przedmiotem oceny ucznia są:






2.

Formy pracy podlegające ocenie:










3.

wiadomości
umiejętności
postawy
aktywność
podejmowanie samodzielnych zadań i inicjatyw w zdobywaniu wiedzy
prace pisemne
∙ testy (obejmujące cały dział)
∙ sprawdziany (obejmujące ważny zakres tematyczny)
∙ kartkówki (niezapowiedziane, z 3 ostatnich tematów)
odpowiedź ustna
prace domowe
aktywność na lekcji
praca na lekcji
indywidualna (na podstawie kart pracy)
∙ grupowa
∙ projekty semestralne
udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach

Ocena osiągnięć uczniów:
ocena niedostateczna:




uczeń nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych
ma trudności w samodzielnym przedstawianiu zagadnienia
braki utrudniają poznanie kolejnych partii materiału

ocena dopuszczająca:





uczeń poprawnie przedstawia część zagadnienia
pojawiają się błędy merytoryczne
lokalizuje część ważniejszych zjawisk na mapie
wykazuje się podstawową umiejętnością odczytywania wiadomości ze źródeł
(mapy, wykresy, dane statystyczne itp.)

ocena dostateczna:





uczeń poprawnie przedstawia najistotniejsze elementy zagadnienia
w wypowiedziach pojawiają się błędy merytoryczne
lokalizuje najważniejsze zjawiska na mapie
poprawnie korzysta ze źródeł informacji i formułuje podstawowe wnioski

ocena dobra:






uczeń w pełni przedstawia zagadnienie
wykazuje się poprawnością merytoryczną
lokalizuje zjawiska na mapie
interpretuje dane z różnych źródeł informacji i poprawnie wyciąga wnioski
dostrzega logiczne związki w obrębie omawianych treści

ocena bardzo dobra:






uczeń wyczerpująco przedstawia zagadnienie
wykazuje się szczegółowością w prezentowaniu faktów i wydarzeń
swobodnie posługuje się wiedzą i materiałami źródłowymi do interpretacji
zagadnień
sprawnie lokalizuje zjawiska na mapie
wykazuje się umiejętnością oceniania i prognozowania zjawisk

ocena celująca:
cząstkowa :


przy rozwiązywaniu zadań o określonym stopniu trudności na ocenę celującą
lub prezentacji wiedzy wyraźnie wykraczającej poza podstawę programową

semestralna:


4.

5.
6.

7.

8.

9.

uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto wykazał się
znajomością wiedzy i umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę
programową poprzez udział w konkursach lub olimpiadach

Ocen roczna (semestralna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
Uczeń w semestrze może zgłosić jeden raz brak przygotowania do lekcji(na początku
lekcji po sprawdzeniu obecności) bez podania przyczyny (nie dotyczy
zapowiedzianych sprawdzianów, testów). Niewykorzystane w danym semestrze
nieprzygotowanie nie przechodzi na następny semestr.
Każde kolejne nieprzygotowanie to ocena niedostateczna.
Uczeń jest zobowiązany wykonywać i oddawać do sprawdzenia zadane prace w
terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
Przed każdym testem/sprawdzianem uczniowie są informowani o zakresie materiału
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku
lekcyjnym.
Zasady poprawiania ocen:
Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej z sprawdzianu/testu.
Poprawa dla uczniów, którzy nie pisali testu/sprawdzianu z przyczyn
usprawiedliwionych lub uzyskali ocenę niedostateczną, może odbywać się w ciągu
maksymalnie 2 tygodni od momentu podania ocen, w szczególnych przypadkach w
terminie ustalonym z nauczycielem na prośbę ucznia.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) prace pisemne oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi na lekcji a
rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań z rodzicami, konsultacji czy dyżurów
nauczyciela. Poprawione i ocenione prace nauczyciel przechowuje do końca roku
szkolnego.
Przy ocenianiu ustala się następujące progi procentowe:
0% - 29%
- niedostateczny
30% - 49%
- dopuszczający
50% - 69%
- dostateczny
70% - 89%
- dobry

10.
11.

90 % - 97%
- bardzo dobry
98% -100%
- celujący
Diagnoza początkowa nie jest oceniana, do dziennika wpisywana jest tylko ilość
zdobytych punktów.
Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi
Zasadami Oceniania.

Lucyna Mazur

Aneks do PZO z geografii
1.
Nieprzygotowanie zgłaszane przez ucznia raz w semestrze jest odnotowywane w
odpowiedniej rubryce w dzienniku z datą.
2.
Jeżeli uczeń jest nieobecny podczas zdobywania oceny przez klasę np. praca na lekcji,
sprawdzian itp. w odpowiedniej rubryce wpisywana jest nieobecność (nb)
3.
Jeżeli uczeń poprawi ocenę ze sprawdzianu na wyższą to brane pod uwagę są dwie
oceny a między nimi jest znak "/ " (świadczący o poprawie)

Lucyna Mazur (8.01.2015)

