Geografia

I.

Wymagania organizacyjno- dydaktyczne

1. Na lekcjach geografii stosowane są następujące formy sprawdzania wiadomości:
- odpowiedź ustna
- orientacja na mapie ( mapa ścienna, atlas, mapa konturowa)
- prace pisemne całogodzinne
- kartkówki z ostatniej lekcji
- aktywność na lekcji
- praca domowa
- praca poza salą lekcyjną ( wycieczka, praca w terenie)
2. Oceny są częste, jawne, umotywowane.
3. Zakres ocen: celujący, + bardzo dobry, bardzo dobry, + dobry, dobry, + dostateczny,
dostateczny, + dopuszczający, + niedostateczny, niedostateczny.
4. Każdą ocenę niedostateczną można poprawić w ciągu dwóch tygodni.
5. Nieobecność na lekcji nie zwalnia z przygotowania się lekcji następnej i możliwości
odpowiedzi.
6. Przed końcem każdego roku szkolnego, nauczyciel powiadamia pisemnie rodziców o
proponowanej ocenie z przedmiotu. W przypadku , gdy rodzic nie zgadza się z oceną
dziecka, zgłasza się do nauczyciela prowadzącego, celem uzasadnienia oceny. Jeżeli
rodzic nie przyjmuje tego uzasadnienia, występuje z oficjalnym pismem do dyrekcji w
sprawie przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego z przedmiotu.

II.

Przedmiotowy system oceniania:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń , który:
-w 100% opanował podstawę programową z geografii
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych
- umie formułować problemy dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk
- proponuje nietypowe rozwiązani a problemów
- osiąga sukcesy w konkursach geograficznych szczebla wyższego niż szkolny

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który:
- w 90% opanował podstawę programową
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach
- wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł
wiedzy geograficznej

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który:
- w 70% opanował podstawę programową
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych
zadań lub problemów
- potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy geograficznej

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który:
- w 50% opanował podstawę programową
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela ,
typowych zadań lub problemów
- potrafi korzystać z pomocą nauczyciela, z podstawowych źródeł wiedzy geograficznej

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :
- w 30%opanował podstawę programową
- rozwiązuje z pomocą nauczyciela , typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim
stopniu trudności

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem , które są konieczne do
dalszego kształcenia
- nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu
trudności,
nawet z pomocą nauczyciela
- nie zna podstawowych pojęć geograficznych
- nie potrafi posługiwać się mapą , ani innymi źródłami wiedzy geograficznej

