PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z GEOGRAFII
§1
Ocena za pierwsze półrocze ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w
trakcie półrocza przy pomocy średniej ważonej, obliczonej w dzienniku elektronicznym.
Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w pierwszym półroczu.
§2
Ocena roczna ustalana jest na podstawie wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych w półroczu pierwszym i drugim, przy pomocy średniej ważonej, obliczonej w dzienniku elektronicznym.
Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w całym roku szkolnym.
§3
Uczeń, który w klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną:
1) zalicza materiał realizowany w I półroczu w ustalonym przez nauczyciela przedmiotu terminie;
2) nauczyciel przygotowuje i przekazuje uczniowi nie później niż w pierwszym tygodniu nauki następującym po klasyfikacji śródrocznej zakres zagadnień i umiejętności, które uczeń jest zobowiązany zaliczyć
wraz z informacją o terminie zaliczenia;
3) rodzic/prawny opiekun ucznia informowany jest o przekazaniu zakresu zagadnień i terminie zaliczenia
za pośrednictwem dziennika elektronicznego (moduł wiadomości).

§4
Ocena z prac pisemnych ( kartkówka, sprawdzian itp.) ustalana jest na podstawie procentu punktów
uzyskanych z pracy.
Progi procentowe na poszczególne oceny:
100 %
85 %
70 %
55 %
40 %

-

86 %
71 %
56 %
41 %
0%

- bardzo dobry
- dobry
- dostateczny
- dopuszczający
- niedostateczny
§5

Jeśli uczeń otrzyma maksymalną liczbę punktów na daną ocenę, dopisywany jest znak „+”.
Jeśli uczeń otrzyma minimalną liczbę punktów na daną ocenę, dopisywany jest znak ” - „ .
§6
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który napisze pracę na ocenę bardzo dobrą oraz rozwiąże dodatkowe zadania wykraczające poza program na danym etapie edukacyjnym.
§7
Oceny z bieżącej kontroli wiedzy (kartkówki, odpowiedź ustna) nie podlegają poprawie.

§8
Uczeń ma prawo do dwóch „nie przygotowań” w trakcie półrocza, w przypadku dwóch lub więcej godzin tygodniowo, oraz jednej w przypadku jednej godziny tygodniowo. Prawo to zostaje zawieszone w
okresie dwóch tygodni przed ostatecznym ustaleniem oceny za pierwsze półrocze oraz ustaleniem
oceny rocznej z geografii.
§9
W trakcie zajęć lekcyjnych uczeń za swoja aktywność otrzymuje znak „+”. Pięć kolejnych znaków w
przypadku zajęć na poziomie rozszerzonym a trzy w przypadku zajęć w zakresie podstawowym zostaje na bieżąco zamieniane na ocenę 5 za aktywność na zajęciach lekcyjnych.
§ 10
Uczeń, który zaliczył wszystkie sprawdziany oraz testy w pierwszym terminie otrzymuje na koniec
półrocza i roku szkolnego dodatkowo 0,1 do średniej ważonej, obliczonej na podstawie uzyskanych
ocen.
§ 11
Uczeń ma prawo jeden raz poprawić każdą ocenę uzyskaną z dłuższej formy sprawdzania wiedzy:
sprawdzian, test semestralny, itp. Ocena z poprawy zostaje wpisana do dziennika niezależnie od tego
czy jest ona oceną wyższą czy niższą od oceny poprawianej, z wyjątkiem oceny niedostatecznej.
§ 12
Poprawa sprawdzianów, testów i innych ocen w randze 5 z wyjątkiem ocen z akcji sprawdzającej odbywa się raz w miesiącu w terminie ustalonym przez nauczyciela. Termin zajęć podawany jest do wiadomości, co najmniej tydzień wcześniej. Uczeń jest zobowiązany zgłosić chęć poprawy wybranego zakresu materiału najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem.
§ 13
Arkusz poprawy sprawdzianu lub sprawdzianu pisanego w II terminie nie zawiera zadań na ocenę
celującą. Uczeń może otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą.
§ 14
Uczeń ma obowiązek zaliczenia wszystkich sprawdzianów, testów semestralnych i innych większych
form sprawdzania wiedzy przeprowadzonych w danym półroczu. W przypadku odmowy lub notorycznego unikania wywiązania się z w/w obowiązku, nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną za danej partii materiału w momencie ustalania oceny śródrocznej lub rocznej. Rozliczenie zaległości wynikających z długotrwałych nieobecności (np. pobyt w szpitalu) będą rozpatrywane indywidualnie.
Uczeń będący w danym dniu na zwolnieniu nie będzie dopuszczony do sprawdzianu.
§ 15
Uczeń, który korzysta w czasie prac pisemnych z niedozwolonej pomocy otrzymuje ocenę niedostateczną i
nie ma możliwości poprawy tej oceny (fakt ten będzie odnotowany w komentarzu do tej oceny).

§ 16

Prace ucznia, który nie ma orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysfunkcjach napisane nieczytelnie lub rażąco nieestetycznie nie podlegają ocenianiu.

§ 17
Uczeń, który w danym półroczu wykaże się 100% frekwencją na zajęciach z geografii otrzymuje dodatkową ocenę bardzo dobrą w randze 4.
§ 18
Ocenę celującą śródroczną lub roczną może uzyskać uczeń, który:
- uzyskał średnią ważoną z ocen cząstkowych, co najmniej 5,61 lub
- uzyskał tytuł laureata szczebla okręgowego lub co najmniej miejsca 1 – 3 na szczeblu
wojewódzkim i uzyskał awans do szczebla wyższego, zawodów organizowanych
geografii,

w ramach

§ 19
Uczeń może otrzymać ocenę celującą cząstkową, za swoja szczególną aktywność pozaszkolną. Aktywność ta musi zostać potwierdzona przez organizatora. Ocena zostanie przyznana jeden raz za w półroczu za jedną określoną działalność. Przynależność do zorganizowanych grup zainteresowań, organizacji społecznych, samorządowych i innych należy dokonać do 30 września 2019 w pierwszym półroczu
i do 29 lutego 2020 w półroczu drugim.
§ 20
Rangi ocen za poszczególne formy aktywności:
Formy aktywności - zasady realizacji
Ocen za udział w olimpiadach i konkursach powyżej etapu szkolnego.
Oceny za sprawdzian, test, wypracowania, odpowiedź ustną obejmującą
większy zakres materiału, wysoki wynik (1 – 3 miejsce) w eliminacjach
szkolnych olimpiadach lub konkursach.
Ocena z poprawy sprawdzianu lub sprawdzianu pisanego w drugim
terminie, dodatkowa samodzielna praca np. liga zadaniowa, odpowiedź
ustna z materiału bieżącego.
Oceny z kartkówki
Ocena za pracę na lekcji
Ocena z pracę domową lub jej brak

Ranga
6
5
4
3
2
1

§ 21
Jak obliczyć średnią ważoną?
Aby obliczyć średnią mającą przełożenie na ocenę semestralną i końcowo roczną, można skorzystać z
następującego wzoru:
Średnia ważona = ( ranga 1 x ocena 1 + ranga 2 x ocena 2 + ranga 3 x ocena 3 + …
….) / ∑ rang otrzymanych w semestrze ocen.
Wartość średniej1)
5,61 do 6,00
4,61 do 5,6
3,61 do 4,6
2,61 do 3,6
1,61 do 2,6

Ocena
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

1,6 i mniej
niedostateczny
przy ustaleniu oceny stosujemy zaokrąglenie matematycznym

1) –

§ 22
Zapis ocen
Ocena
Zapis
celujący
6
celujący 5,75
bardzo dobry +
5,5
bardzo dobry
5
bardzo dobry 4,75
dobry +
4,5
dobry
4
dobry 3,75
dostateczny +
3,5
dostateczny
3
dostateczny 2,75
dopuszczający +
2,5
dopuszczający
2
dopuszczający 1,75
niedostateczny + 1,5
niedostateczny
1
§ 23
W każdym momencie procesu dydaktycznego z zakresu geografii uczeń jest traktowany podmiotowo,
z szacunkiem i życzliwością.
§ 24
W przypadkach nieobjętych regulaminem kwestie sporne rozwiązuje się na podstawie regulaminów
wyższej rangi.
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