GEOGRAFIA kl. VII
Miesiąc

Sprawdzian
0-40p.

Kartkówki
0-10p.

Odpowiedź
0-10p.

Praca
samodzielna
0-5p.

Praca
w grupie
0-5p.

Praca
domowa
0-3p.

Diagnoza
0-10p.

Inne

IX/II
X/III
XI/IV
XII/V
I/VI
Ocena za I semestr/ROK:

Tematyka sprawdzianów :
1. PODSTAWY GEOGRAFII
2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI cz.1
3. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI cz.2
4. LUDNOŚĆ I URBANIZACJA W POLSCE
5. ROLNICTWO I PRZEMYSŁ POLSKI
6. USŁUGI W POLSCE; ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POLSKI
7. RELACJE MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO
-. DIAGNOZA WSTĘPNA (punkty nie są wliczane do puli punktów możliwych do zdobycia) - wrzesień
-. DIAGNOZA PO KLASIE 7. - maj

Prace dodatkowe (punkty przyznawane na zakończenie semestru) - max 10% sumy punktów
możliwych do uzyskania w semestrze:
Lp.

Temat pracy

Termin
realizacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
W semestrze: min. 1x kartkówka, 1x odpowiedź, 2x praca samodzielna, 2x praca w grupie, 2x praca domowa.
Kartkówki nie muszą być zapowiadane – obejmują zakres materiału trzech ostatnich lekcji. Nie poprawia się kartkówek.
Prace kontrolne, obejmujące zakres materiału powyżej trzech lekcji (sprawdziany, konturówki) zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.
Przygotowanie do zajęć obejmuje: wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji, posiadanie skoroszytu, zeszytu ćwiczeń, przyborów,
pracy domowej.
Ocenie podlegają wiedza i umiejętności, które uczniowie zdobywają podczas wycieczek i wyjść realizowanych zgodnie z podstawą
programową. W przypadku nieobecności ucznia na wycieczce/wyjściu jest on zobowiązany uzupełnić wiedzę i umiejętności z jej zakresu w
sposób wskazany przez nauczyciela.
Uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie, Nieprzygotowanie nie może być wykorzystane podczas zapowiedzianych zadań
klasowych i powtórek.
Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
Można poprawić najwyżej połowę przewidzianych na dany rok sprawdzianów i konturówek (napisanych na 57% i mniej), uczeń ma obowiązek
umówienia się na poprawę w ciągu 2 tygodni od daty oddania pracy przez nauczyciela. Sprawdzian z danego zakresu materiału można
poprawiać tylko jeden raz, po zakończeniu lekcji planowych, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Ostateczna ocena wynika ze średniej
punktów uzyskanych z obu sprawdzianów.
Sprawdziany, które odbyły się w dniach nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia nie mogą być poprawiane. Uczeń uzyskuje 0p.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek umówienia się na dodatkowy termin sprawdzianu
w terminie do 2 tygodni, termin wyznacza nauczyciel. W przypadku nienapisania sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela
uczeń uzyskuje 0p. ze sprawdzianu.
W szczególnych sytuacjach (nieobecność usprawiedliwiona powyżej 4 tygodni) termin napisania sprawdzianu ustalany jest indywidualnie.

