ZASADY PRACY I OCIENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII
NAJWAŻNIEJSZE: być ciekawym świata, zadawać pytania, samodzielnie szukać rozwiązań, umieć się dziwić!
1. W WSO i pozostałych dokumentach szkolnych znajdują się
szczegółowe przepisy regulujące sposób oceniania.
2. OCENY CZĄSTKOWE. Oceny będą wystawiane według poniższych
kategorii. Każda ocena ma inną wagę.
KATEGORIA OCENY
praca klasowa
praca domowa
praca na lekcji (praca
samodzielna, w grupie,
karta pracy)
ćwiczenia
praca dodatkowa
testy próbne dla kl. 3
kartkówka

WAGA OCENY
5
1
1

2
3
5
1

3. Wskazówką przy wystawianiu oceny rocznej i śródrocznej będzie
średnia ocen cząstkowych, jaką wskaże Librus.
4. Najczęściej na koniec roku szkolnego ocenę celującą otrzymuje
uczeń, którego średnia wynosi co najmniej 5,75, bardzo dobrą 4,75, dobrą – 3,75, dostateczną – 2,75; dopuszczającą – 1,75.
5. Za co można dostać ocenę:
- za aktywność na lekcji. Każda Twoja aktywność będzie
nagrodzona plusem. Pięć zdobytych plusów to ocena bardzo
dobra.
Nie bój się odpowiadać na lekcji i brać udziału w dyskusji! Na pewno nie
będę Cię wtedy oceniać negatywnie, gdy np. udzielisz błędnej
odpowiedzi.

- za pracę klasową. Ocena z pracy klasowej jest bardzo ważna, ponieważ
liczy się pięciokrotnie do średniej oceny końcowej. Pracę klasową
zapowiadam odpowiednio wcześnie (dwa-trzy tygodnie)
i wpisuję ją do terminarza dziennika elektronicznego.
Każdy ma możliwość obejrzenia swojej pracy klasowej, ale nie daję ich do
domu.
Poprawa pracy klasowej: można ją poprawiać tylko raz. Poprawa jest
pisemna, odbywa się po uprzednim umówieniu się ze mną.
Jeżeli będziecie nieobecni na pracy klasowej, musicie ją napisać w
najbliższym wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
- za kartkówkę: jak co roku, będzie dużo mapówek.
- za zeszyt ćwiczeń (nie dotyczy kl. 3): zeszyt ćwiczeń ma pomóc Wam
w systematyzowaniu Waszej wiedzy i przygotowywaniu się do prac
klasowych. Dlatego miejcie go zawsze na lekcji, bo czasem będziemy
rozwiązywali z niego zadania. Ponadto sprawdzać go będę przy okazji
każdej pracy klasowej. Aby otrzymać dobrą ocenę, musicie mieć
wykonane zadane ćwiczenia. Jeśli ktoś wykona więcej ćwiczeń, niż było
zadane, otrzyma ocenę wyższą (do celującej włącznie).
- za odpowiedź: na każdej lekcji pytam jedną osobę. Zachęcam do
przygotowywania się i zgłaszania. W semestrze możecie zgłosić dwa
nieprzygotowania – przed lekcją!
UWAGA: zgłoszenie nieprzygotowania dotyczy: braku
podręcznika/ćwiczeń, nieprzygotowania do odpowiedzi lub pisania
kartkówki. Nie dotyczy natomiast braku pracy domowej pisemnej!

- za pracę domową: prace domowe należy wykonywać w terminie. Zwykle
jest to tydzień. Prace domowe wykonujecie NA KARTKACH! Proszę
o staranne wykonywanie zadań.
- za zadanie dodatkowe: czyli z zadań robionych na tak zwanego
ochotnika. Możecie zgłaszać się do wykonania takich zadań, zrobionych
w dowolnej formie.
6. Oceny wystawiane są według następujących zasad:
Procent dobrze wykonanych zadań podczas pracy klasowej/z
ćwiczeń/z karty pracy
ocena 1 (niedostateczna)
22 (dopuszczająca)
2+
33 (dostateczna)
3+
44 (dobra)
4+
55 (bardzo dobra)
5+
6 (celująca)

0-44%
45-49%
50-54%
55-59%
60-64%
65-69%
70-74%
75-79%
80-84%
85-89%
90-94%
95-97%
98-99%
100%

7. Jeżeli uczeń na koniec semestru/roku chce otrzymać ocenę
wyższą, niż mu wychodzi ze średniej, ma możliwość pisania
sprawdzianu z materiału wskazanego przez nauczyciela.

