PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
WYMAGANIA I ZASADY SPRAWDZANIA
OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z GEOGRAFII.
Zasady oceniania na poszczególne oceny.
Rok szkolny 2016/2017.
Geografia – w klasie pierwszej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
- w klasie drugiej w wymiarze 5 godzin tygodniowo ( ROZSZERZENIE).
- w klasie trzeciej w wymiarze 5 godzin tygodniowo (ROZSZERZENIE).
1) Wiedzę i umiejętności sprawdza się poprzez:










Sprawdzian semestralny- waga
4
Sprawdziany po omówieniu działów – waga
Poprawa sprawdzianu – waga
Odpowiedz ustna waga
Kartkówka –
waga
Praca z mapa –
waga
Praca domowa –
waga
Aktywność na lekcji –
waga
Prezentacje lub referaty – waga

(zal > 40%)
4.
3
3
2
2
1
1
2

2) Zasady punktowa prac dla klas pierwszych – geografia poziom podstawowy:







Max punktów – punktacja
Ocena bardzo dobra – punktacja
Ocena dobra – punktacja
Ocena dostateczna – punktacja
Ocena dopuszczająca – punktacja
Ocena niedostateczna – punktacja

96 % - 100 %
86 % - 95 %
76 % - 85 %
55 % - 75 %
40 % - 54 %
poniżej 40 %.

Zasady punktowa prac dla klas drugich i trzecich – przedmiot wybierany na
maturze:
 Max punktów – punktacja
96 % - 100 %
 Ocena bardzo dobra – punktacja
86 % - 95 %
 Ocena dobra – punktacja
76 % - 85 %
 Ocena dostateczna – punktacja
55 % - 75 %
 Ocena dopuszczająca – punktacja
46 % - 54 %
 Ocena niedostateczna – punktacja
poniżej 45 %.

3) Sposoby sprawdzania wiadomości:














Sprawdziany pisemne w formie testu lub opisu po omówieniu działu lub grupy
tematów.
- przy jednej godzinie tygodniowo – obowiązkowo dwa sprawdziany.
- przy pięciu godzinach tygodniowo – obowiązkowo trzy sprawdziany
Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub napisać sprawdzian
w przypadku:
- nieobecności usprawiedliwionej, w terminie dwóch tygodni od jego
przeprowadzenia w danej klasie, w godzinach konsultacji wyznaczonych
w tygodniowym planie pracy nauczyciela. Przed przystąpieniem do poprawy
uczeń musi umówić się z nauczycielem.
- nieobecności nieusprawiedliwionej na pracy pisemnej nauczyciel może
zapytać ucznia z zakresu materiału bez wcześniejszego umówienia się z
uczniem.
Poprawiać można tylko oceny niedostateczne z prac klasowych.
Kartkówki 15 minutowe z trzech ostatnich tematów.
Obowiązkowo dwie kartkówki w semestrze. Uczeń nie może poprawić kartkówki.
Praca z mapą. Praca w parach lub indywidualnie w czasie lekcji.
Odpowiedzi ustne z wykorzystaniem map ściennych i atlasów, wykresów i
schematów. Jedna ocena w semestrze.
Semestralne prace sprawdzające umiejętności ucznia. Ocena z prac semestralnych
wliczona jest w liczbę sprawdzianów.
Prace domowe oddawane w terminach. Obowiązkowo jedna ocena w semestrze.
Referaty przedstawiane podczas lekcji. Jedna dodatkowa ocena w semestrze.
Aktywność na zajęciach. Jedna ocena dodatkowa w semestrze. (Udział w lekcji
zapisywany w formie plusów zamieniany będzie na ocenę cząstkową w semestrze).
W semestrze uczeń może zdobyć:
- minimalnie razem: 5 ocen z różnych form pracy (w tym dwie ze
sprawdzianów i prac semestralnych)
- maksymalnie razem: 8 - 10 ocen z różnych form pracy (w tym trzy – cztery
ze sprawdzianów i prac semestralnych).

4) Nieprzygotowania można zgłaszać 1 raz w semestrze. Każde następne
nieprzygotowanie jest równoważne z ocena niedostateczną.
5) Podstawą wystawienia oceny semestralnej jest średnia ważona ze wszystkich ocen
uzyskanych w semestrze.
6) Ocenę niedostateczną na semestr lub na koniec roku otrzymuje uczeń w
przypadku, gdy nie otrzymał pozytywnych ocen cząstkowych z obowiązujących
sprawdzianów przeprowadzanych w ciągu roku.
7) Ocena roczna jest wystawiana w oparciu o dwie oceny semestralne ( średnia
arytmetyczna) przy czym oba semestry muszą być zaliczone.

8) Ocenie podlega przez cały rok samodzielność odpowiedzi ustnych, zdolność i
umiejętność korzystania z różnych map, tablic, wykresów, znajomość mapy fizycznej
i politycznej świata, Europy i Polski.
9) Oceny celujące otrzymuje uczeń, który wykazuje się wiedzą wykraczającą poza
materiał szkoły, swobodnie formułuje wnioski, dokonuje analizy, aktywnie bierze
udział w sesjach, konkursach lub olimpiadach przedmiotowych.
10) Oceny niedostateczne osiąga uczeń który nie przystępuje do poprawy ocen
niedostatecznych, unika sprawdzianów, nie uzupełnia zaległości spowodowanych
nieobecnościami, nie oddaje w terminach prac.
11) Uczniowie wybierający geografię jako przedmiot na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym, i jednocześnie planują zdawać ten przedmiot na maturze są
zobowiązani do systematycznej pracy przez cały rok szkolny. Dla pogłębiania
wiedzy i nabierania umiejętności w rozwiązywaniu zadań maturalnych, przystępują do
egzaminów próbnej matury i czynnie uczestniczą w ćwiczeniach w szkole, regularnie
wykonują zadania domowe. Za te formy aktywności otrzymywać będą oceny wliczane
do średniej semestralnej.
LITERATURA do przedmiotu geografia:
KLASA PIERWSZA poziom podstawowy, nowa podstawa programowa
Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann,
„Oblicza Geografii”, wydawnictwo Nowa Era
Numer ewidencyjny MEN: 433/2012.
KLASA DRUGA zajęcia uzupełniające klasa 2D
1. Roman Malarz, Marek Więckowski
„Oblicza Geografii 1”, geografia fizyczna, wydawnictwo Nowa Era
Numer ewidencyjny MEN: 501/1/2012. Semestr I
2. Tomasz Rachwał
„Oblicza geografii” 2, geografia społeczno – gospodarcza świata,
wydawnictwo Nowa Era
Numer ewidencji MEN: 501/2/2013. Semestr II
KLASA TRZECIA zajęcia uzupełniające, klasa 3D
Roman Malarz, Marek Więckowski
„Oblicza Geografii 3”, geografia Polski, wydawnictwo Nowa Era
Numer ewidencyjny MEN: 501/3/2014.
ATLAS GEOGRAFICZNY dla szkół ponadgimnazjalnych .
Wydawnictwo Nowa Era. ( mapy świata i POLSKI).
Opracowanie: HD. Biłowicka-Maćkowiak, nauczycielka geografii.
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