Przedmiotowe Zasady Oceniania – geografia - Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku
1. Oceny z geografii wystawiane są:
· z odpowiedzi ustnych (trzy ostatnie lekcje)
· z prac domowych (na bieżąco)
· z orientacji n a mapie (odpowiedź ustna przy mapie ściennej lub tzw. konturówka 5-15 minutowa)
· z kartkówek (do 15 minut, treści i umiejętności z trzech ostatnich tematów)
· z godzinnych sprawdzianów ( zapowiadanych na 1 tydzień lub wcześniej przed terminem)
· z umiejętności obliczeń geograficznych (odpowiedź ustna lub pisemna – zapowiedziana przez n-la)
· za pracę w grupach na lekcjach
· za prace długoterminowe ( np. projekty geograficzne, prezentacje multimedialne)
· za stopień zaangażowania ucznia na lekcji bieżącej: pozytywna ocena lub „+” za dużą aktywność lub
ocena niedostateczna lub „-‘’ za kompletny brak zaangażowania
· za udział i zaangażowanie w zajęciach terenowych (jeżeli takie będą miały miejsce)
· za udział w konkursach o tematyce geograficznej i uzyskany wynik (aktywność poza lekcjami)
· za wykonywanie prac dla chętnych o tematyce geograficznej
2. Godzinne sprawdziany/ prace klasowe są obowiązkowe: w razie nieobecności ucznia z przyczyn losowych na
sprawdzianie (np. nieobecność w szkole spowodowana chorobą, sytuacją rodzinną, wyjazdami na zawody
i konkursy ) nauczyciel wyznacza dodatkowy termin w ciągu dwóch tygodni od omówienia i rozdania pracy
pisemnej. Jeżeli uczeń celowo był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność nieusprawiedliwiona) oznacza to, że
otrzymuje ocenę niedostateczną i nie może tej oceny poprawić.
3. Wobec uczniów, którzy posiadają opinie lub orzeczenie z PPP stosuje się indywidualne kryteria oceny zgodnie
z zaleceniami poradni.
4. W ciągu semestru uczeń może być 2 razy nieprzygotowany do lekcji (niegotowość do odpowiedzi, brak pracy
domowej, brak własnego podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego, brak notatki w zeszycie z
poprzedniej lekcji, brak przyborów tj. ołówka, długopisu, kleju, linijki, nożyczek, kredek). Ten fakt uczeń zgłasza
nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji, co zostaje oznaczone w dzienniku w kolumnie oznaczonej „Np”.
Po wykorzystaniu limitu za każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
5. Uczeń może poprawić tylko oceny z kartkówek zapowiedzianych, konturówek zapowiedzianych
i sprawdzianów/prac klasowych. W tym celu powinien zgłosić się na poprawę w terminie, który mieści się
w przedziale dwóch tygodni od rozdania prac. Daną pracę pisemną można poprawić tylko raz.
6. Nie ocenia się ucznia na pierwszej lekcji po dłuższej, np. tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności w szkole,
(uczeń ma 2 tygodnie na zaliczenie materiału), krótka nieobecność nie zwalnia ucznia z obowiązku
przygotowania do lekcji: bieżąca notatka w zeszycie, praca domowa, gotowość odpowiedzi z trzech ostatnich
lekcji.
7. Ocen z prac domowych i odpowiedzi ustnych uczeń nie może poprawić na wyższą ocenę. Uczeń, który odrobi
pracę domową po otrzymaniu oceny niedostatecznej i pokaże ja nauczycielowi otrzymuje w dzienniku obok
oceny niedostatecznej w nawiasie „+”.
8. Jeśli uczeń był nieobecny na kilku kolejnych lekcjach (nawet jeśli reprezentował szkołę na konkursie czy
zawodach sportowych bądź uczestniczył w innych zajęciach na terenie szkoły) ma obowiązek zaliczyć określone
części materiału. Jeśli tego nie uczyni w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły – otrzymuje ocenę
niedostateczną.
9. Uczeń ma obowiązek na bieżąco zapoznać rodzica z uzyskaną oceną. Na prośbę rodzica lub ucznia oceny ze
sprawdzianów/ prac klasowych/ konturówek nauczyciel geografii wpisuje na marginesie zeszytu
przedmiotowego ucznia. Ocenione sprawdziany/prace klasowe/konturówki pozostają w klasopracowni i są
dostępne do wglądu rodziców w okresie wywiadówek oraz w każdym innym czasie na życzenie uczniów,
rodziców czy wychowawcy (po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem geografii). Prace domowe,
kartkówki są uczniowi zwracane do poprawy i refleksji. Kartkówki uczeń wkleja do zeszytu.
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forma
sprawdzian

konturówka/
znajomość mapy/
odpowiedź ustna ze
znajomości mapy

kartkówka

- praca domowa

OCENIANE BĘDĄ:
Zakres materiału; sposób poprawy itp.
- dział materiału; poprzedzony powtórzeniem,
zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem;
- uczeń nieobecny usprawiedliwiony musi napisać
sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od powrotu;
- uczeń nieobecny nieusprawiedliwiony nie może
poprawić sprawdzianu i otrzymuje ocenę
niedostateczną;
- poprawa możliwa tylko raz.
- konturówki są zapowiedziane
- uczeń nieobecny usprawiedliwiony musi napisać
konturówkę w ciągu dwóch tygodni od powrotu;
- uczeń nieobecny nieusprawiedliwiony nie może
poprawić konturówki i otrzymuje ocenę
niedostateczną;
- poprawa możliwa tylko raz (konturówka i
odpowiedź ze znajomości mapy)
- trwa do 15 minut; treści i umiejętności z 3
ostatnich tematów; ale też orientowanie się na
mapie, obliczenia geograficzne;
- uczeń nieobecny usprawiedliwiony musi napisać
kartkówkę w ciągu dwóch tygodni od powrotu;
- uczeń nieobecny nieusprawiedliwiony nie może
poprawić kartkówki i otrzymuje ocenę
niedostateczną;
- poprawa możliwa tylko raz.
- samodzielna, dostosowana do możliwości
ucznia; nie można jej poprawić

Obowiązkowe
formy

Wpływ na ocenę
semestralną (waga oceny)

X

Ocena x 5 (kolor czerwony)
Poprawa sprawdzianu:
Ocena x 4 (kolor czerwony)

x

Ocena x 4 (kolor zielony)
Poprawa konturówki /
odpowiedzi ustnej ze
znajomości mapy:
Ocena x 3 (kolor zielony)

Ocena x 3 (kolor zielony)
X

Poprawa kartkówki:
Ocena x 2 (kolor zielony)

X

Ocena x 1 (kolor czarny)

- praca w grupie

-zaangażowanie, umiejętność współpracy;

X

Ocena x 1 (kolor czarny)

- odpowiedź ustna

- treści z trzech ostatnich lekcji; również
obliczenia geograficzne; nie można jej poprawić

X

Ocena x 2 (kolor czarny)

- prace
długoterminowe

- prezentacje multimedialne, plakaty, foldery itp.

X

Ocena x 2 (kolor czarny)

X

Ocena x 1 (kolor niebieski)

- aktywność na
lekcjach oraz na
zajęciach
terenowych
- osiągnięcia w
konkursach o
tematyce
geograficznej

- szkolne – ocena cząstkowa 6
- pozaszkolne – ocena cząstkowa 6, wpływa na
ocenę semestralną

Prace pisemne są oceniane w systemie punktowym przeliczanym na oceny w sposób następujący:
Ilość punktów przeliczana
jest na procenty
100%
95% - 99%
75% - 94%
50% - 74%
30% - 49%
0% - 29%

ocena
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

Oceny są jawne, uzasadnione i zgodne z wymogami na daną notę. Skala ocen zawiera stopnie od 1 do 6, rozszerzone o
„+”
i „ – „ przy czym „+” dodaje do oceny 0,25 a „-„ odejmuje 0,25. Nie stosuje się znaków „+ ” i „-„ w ocenach 1 i 6.
Przy wystawianiu oceny na koniec roku szkolnego uwzględnia się możliwości ucznia i wkład jego pracy oraz wyniki z
całego roku szkolnego.
Ocena półroczna jest średnią ważoną wszystkich ocen; ocena roczna jest wyliczana analogicznie z uwzględnieniem
wszystkich ocen otrzymanych w ciągu roku.
Przyjmuje się zaokrąglenia do pełnej oceny od co najmniej 0,7 przedziału, jedynie w przypadku oceny dopuszczającej
przyjmuje się zaokrąglenia od 1,8.
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego otrzymuje ocenę celującą na koniec roku szkolnego.

