Przedmiotowe ocenianie z geografii
w roku szkolnym 2018/2019

1. CELE PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA
Celem PO jest:
•

dostarczenie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności uczniowi, jego
rodzicom oraz nauczycielowi, poprzez ocenę wiadomości i umiejętności ucznia,

•

wykrywanie braków w wiedzy i umiejętnościach oraz pokazywanie sposobów ich
likwidacji,

•

motywowanie ucznia do systematycznej pracy,

•

umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

2. OBSZARY AKTYWNOSCI PODLEGAJACE OCENIE
Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach
edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o przedmiotowym
ocenianiu.
Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów


sprawdziany pisemne – minimum 1/semestr



kartkówki – minimum 1/semestr



odpowiedź ustna – minimum 1/semestr



aktywność na lekcji – dowolna ilość



zadania domowe (w tym długoterminowe) – minimum 1/semestr



praca na lekcji – minimum 1/semestr

3. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
1. Sprawdziany pisemne po każdym dziale - każdy sprawdzian zapowiedziany jest z
tygodniowym wyprzedzeniem, zawiera materiał z opracowanego działu powtórzony i
utrwalony na lekcji powtórzeniowej.
2. Kartkówki - w których sprawdzana jest zawartość merytoryczna wiadomości z trzech
ostatnich tematów lekcyjnych. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.
3. Odpowiedź ustna (rozmowa z dzieckiem) – obejmująca materiał do trzech lekcji wstecz,
nagradzana jest „+” i „-„
5 „plusów” - ocena bdb
4 „plusy” – ocena db
3 plusy – ocena dst
2 plusy – ocena dop
5 „minusów” –ocena ndst
4. Aktywność na lekcji nagradzana „+” , „-„ lub ocenami. Za pięć plusów uczeń otrzymuje
ocenę bardzo dobrą, za pięć minusów ocenę niedostateczną.
5. Za udział w konkursach uczeń otrzymuje ocenę cząstkową 6.
6. Powtórzenia materiału
7. Zadania długoterminowe
8. Inne wynikające z potrzeb materiału
9. Uczeń 2 razy w semestrze może zgłosić brak przygotowania do lekcji i brak zadania
domowego(nie dotyczy zadań długoterminowych). Po wykorzystaniu ustalonego limitu,
każdorazowo uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
10. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu do
dwóch tygodni. W przypadku, gdy uczeń nie pisał sprawdzianu (nieobecność w szkole)
zobowiązany jest do jego napisania w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu.
11. Kryteria ocen ze sprawdzianów, kartkówek
Wagi ocen
0 % - 30% - ndst
sprawdzian – w3
31% - 50% - dop
kartkówka – w2
51% - 75% - dst
odpowiedź – w2
76% - 89% - db
pozostałe – w1
90% - 99% - bdb
100% - cel
Ocena śródroczna i roczna nie musi stanowić średniej ważonej ocen
12. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

