Zasady oceniania na lekcjach geografii.
1. Uczeń może uzyskać oceny z różnych form wypowiedzi:
a. pisemnych: sprawdziany, kartkówki, prace domowe, pracę w grupach, referaty
b. ustnych: prace domowe, wypowiedzi, aktywność na zajęciach, wygłoszenie referatu
2. Obowiązkiem ucznia jest napisanie każdego sprawdzianu, który był zapowiedziany przez nauczyciela.
3. Jeśli uczeń był nieobecny na sprawdzianie, a jego nieobecność jest usprawiedliwiona i trwała dłużej niż
dwa tygodnie, to ma dwa tygodnie w czasie, których powinien zaliczyć zaległy sprawdzian.
4. Jeśli uczeń był nieobecny na sprawdzianie, a jego nieobecność jest usprawiedliwiona i trwała krócej niż
dwa tygodnie, to ma tydzień na czasie, którego powinien zaliczyć zaległy sprawdzian.
5. Jeśli uczeń był nieobecny na sprawdzianie, a jego nieobecność jest nieusprawiedliwiona, to otrzymuje
ocenę niedostateczną ze sprawdzianu.
6. Jeśli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, to ma obowiązek ją poprawić w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela:
a) Jeśli nieobecność ucznia jest usprawiedliwiona i trwała dłużej niż dwa tygodnie, to w ciągu dwóch tygodni
od daty powrotu do szkoły
b) Jeśli nieobecność ucznia jest usprawiedliwiona i trwała krócej niż dwa tygodnie, to w ciągu dwóch tygodni
od daty powrotu do szkoły
7. Terminy, w których uczeń zalicza lub poprawia sprawdzian wyznacza i podaje nauczyciel.
a) jeśli uczeń był nieobecny w czasie, gdy nauczyciel podawał terminy to ma obowiązek dowiedzieć się.
jakie terminy zostały wyznaczone.
8. Jeśli uczeń zalicza lub poprawia sprawdzian poza wyznaczonymi terminami, to może uzyskać jedynie
ocenę dopuszczającą.
9. Uczeń nie poprawia ocen niedostatecznych z kartkówek, prac domowych, wypowiedzi ustnych.
10. Uczeń poprawia tylko oceny niedostateczne ze sprawdzianów.
11. Obowiązkiem ucznia jest odrabianie prac domowych. Z nieodrobionej pracy domowej lub za brak zeszytu
z pracą domową uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
12. Obowiązkiem ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Jeśli był nieobecny w szkole to ma
obowiązek uzupełnić brakujące notatki i prace domowe, w terminie określonym w szkolnym systemie
oceniania.
13. Jeśli uczeń nie pracuje na zajęciach, nie sporządza notatki z lekcji, nie wykonuje powierzonych mu zadań,
ignoruje polecenia i uwagi nauczyciela, to otrzymuje ocenę niedostateczna za pracę na lekcji.
14. Udział ucznia w konkursach przedmiotowych jest nagradzany oceną bardzo dobrą z przedmiotu. Jeśli
uczeń jest laureatem konkursu lub został w nim wyróżniony to otrzymuje ocenę celującą z przedmiotu.
15. Uczeń może być jeden raz w semestrze nieprzygotowany do zajęć (tzn. nie pisać niezapowiedzianej
kartkówki, mień nieobrobioną pracę domową, zrezygnować z wypowiedzi ustnej).

16. Na początku lekcji przewodniczący klasy (lub inna osoba wyznaczona przez klasę) zgłasza nauczycielowi
osoby nieprzygotowane do zajęć (nazwiska uczniów wypisane na kartce).
17. Uczniowie są do zajęć przygotowani: posiadają podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń lub
inne przybory wskazane przez nauczyciel (np. atlas).
a) Informacje o braku przyborów nauczyciel odnotowuje w zeszycie wychowawczym klasy i uwzględnia przy
wystawieniu oceny semestralnej lub końcoworocznej.
18. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do zapowiedzianej kartkówki.
19. Zakres wymaganych treści do sprawdzianu podaje nauczyciel
a. sprawdzian obejmuje jeden rozdział (czasem bywa dzielony na dwie części)
b. kartkówka obejmuje jeden temat lekcji
20. Uczniowie, którzy posiadają tzw. „szczęśliwy numer” i chcą go wykorzystać na lekcji zgłaszają to na
początku lekcji (przed kartkówką, wypowiedzią ustną, sprawdzeniem pracy domowej).

