WYMAGANIA EDUKACYJNE
(Geografia)
1. Skala ocen
Skala ocen od 1 do 6 z możliwością używania znak „+”, który oznacza pół
punktu
2. Za co otrzymuje się oceny na lekcjach geografii:
- odpowiedź ustna
- krótkie sprawdziany z materiału bieżącego
- sprawdziany z szerszego zakresu materiału
- aktywność na lekcji ( praca na lekcji )
- zeszyt
- dodatkowa indywidualna praca
- pomoc naukowa, obserwacja itp.
- praca domowa
- praca zlecona przez nauczyciela
W ciągu semestru nie muszą być wykorzystane wszystkie sposoby oceniania.
3. Informowanie uczniów o zamierzonych sposobach oceniania
- uczeń powinien być przygotowany do odpowiedzi ustnej i sprawdzianu z
bieżącego materiału na każdej lekcji
- sprawdziany z szerszego zakresu materiału zgodnie z WSO
- uczeń powinien posiadać uzupełniony zeszyt na każdej lekcji
- prace domowe powinny być odrabiane na najbliższą lekcje
- wykonanie pomocy naukowych, prac zleconych będzie możliwe po wyrażeniu
zgody nauczyciela
4. Przywileje uczniów:
- jeśli w programie nauczania przewiduje się dwie godziny tygodniowo to uczeń
ma prawo do zgłoszenia jednego nie przygotowania w semestrze, ale na
początku lekcji
- w przypadku dłuższej nieobecności w szkole uczeń ma prawo do odrobienia
zaległości. Termin uzupełnienia braków ustalają zainteresowane strony ( nie
może on być krótszy od terminu w WSO)
- jełki pisemny sprawdzian wiadomości oddany zostanie później niż 2 tygodnie
po napisaniu to uczeń ma prawo nie wyrazić zgody na wpisanie oceny do
dziennika
- sporadyczny brak zeszytu na lekcji nie będzie karany

5. Wymagania na:
1- opanowanie materiału nie pozwalające zrozumienie i opanowanie treści
nauczania w dalszym cyklu kształcenia
2- opanowanie materiału w zakresie wiadomości i umiejętności koniecznych
do dalszego cyklu nauczania
3- uczeń zna podstawowe pojęcia używane w nauczaniu geografii, posiada
podstawowe umiejętności ( posługiwanie się mapą) oraz rozumie proste
zależności zachodzące na Ziemi
4- uczeń zna wprowadzone pojęcia, posiada umiejętności w posługiwaniu
się nimi, wyciąga logiczne wnioski, zna związki przyczynowo – skutkowe
zachodzące na Ziemi
5- ma wiadomości i umiejętności na ocenę dobrą. Ponadto zdobyte
wiadomości i umiejętności stosuje w sytuacjach nowych i nietypowych
6- uczeń oprócz wiedzy i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, angażuje się
w zdobywaniu wiedzy z różnych źródeł ( książki, filmy, wystawy,
muzea), reprezentuje z sukcesem szkołę w różnych konkursach,
wykorzystując zdobytą wiedzę na lekcjach geografii.
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