KRAJOZNAWSTWO - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W LICEUM
w roku szkolnym 2018/2019
nauczyciel: Arletta Foremska

klasa III D

nauczyciel: Arleta Mrug-Knychała

klasy: II D

1.

Punkty ze sprawdzianów będą przeliczane na oceny zgodnie z podanymi niżej progami procentowymi. Punkty
przyznawane za aktywność i zadania domowe są nieprzeliczalne na oceny.
Ocena okresowa i roczna zostanie wystawiona na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia i
przeliczonych na ocenę, zgodnie z progami procentowymi:
0 - 39 %
niedostateczny
40 -54%
dopuszczający
55 -74%
dostateczny
75 -89%
dobry
90 -97%
bardzo dobry
98% i więcej celujący
2. W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń zobowiązany jest go napisać w późniejszym terminie
nieprzekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Inicjatywa ustalenia terminu należy do ucznia.
3. Uczeń może poprawić jeden sprawdzian w ciągu roku. Ocena ze sprawdzianu poprawkowego jest średnią
punktów obu sprawdzianów.
4. Przygotowywane prace uczeń zobowiązany jest oddać w podanym przez nauczyciela terminie. Każdy dzień zwłoki
to jeden punkt ujemny.
5. W przypadku niesamodzielnej pracy w trakcie pisania sprawdzianów uczeń otrzymuje 0 punktów i ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy.
6. Uczeń, który zebrał ponad 98%, uzyskał ze sprawdzianów oceny 6 lub 5 i wykazał się dodatkową pracą może
otrzymać na okres lub koniec roku ocenę celującą. (np. osiągnięcia w szkolnych i pozaszkolnych konkursach
geograficznych).
7. Uczniowie, którym brakuje maksymalnie 5 pkt do uzyskania wyższej oceny na koniec roku szkolnego, mają
możliwość pisania dodatkowej pracy. Warunkiem jest przynajmniej 50% frekwencja na lekcjach.
8. W przypadku braku wymaganych trzech ocen cząstkowych i absencji na lekcjach powyżej 50%, uczeń może być
nieklasyfikowany na okres lub koniec roku szkolnego.
9. W ciągu roku szkolnego, uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji za wyjątkiem zajęć, na których odbywa
się zapowiedziany sprawdzian. Fakt nieprzygotowania uczeń zgłasza na początku lekcji. (2 razy na rok szkolny)
10. Uczeń może otrzymać punkt ujemny:
- w przypadku przeszkadzania na lekcji mimo upomnień nauczyciela
- niewykonania powierzonego mu zadania
11. W przypadku niezrealizowania przez nauczyciela zaplanowanych sprawdzianów i kartkówek, pula punktów
zostanie odpowiednio zmieniona.

Sposób obliczania puli punktowej.
Klasa II
Okres I
1.

Sprawdzian – wprowadzenie do krajoznawstwa
20 p.
Sprawdzian – (woj.: wielkopolskie, lubuskie,
25 p.
Projekt
10 p.
Aktywność i zadania domowe
10 p.

2.
zachodniopomorskie)
3.
4.

Łącznie:

65 p.

Okres II
1.
2.
3.
4.

Sprawdzian – (woj.: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie)
Sprawdzian- woj. opolskie i dolnośląskie
Projekty
Aktywność i zadania domowe

25 p.
25 p.
20 p.
10 p.

Łącznie:
Łącznie okres I + II:

80 p.
145 p.

Klasa III
Okres I
1. Sprawdzian – (woj.: śląskie, małopolskie, podkarpackie)
2. Projekt
3. Aktywność i zadania domowe
Łącznie:

25 p.
10 p.
10 p.
45 p.

Okres II
1. Sprawdzian – (woj.: świętokrzyskie, lubelskie, mazowieckie)
2. Projekty
3. Aktywność i zadania domowe

25 p.
20 p.
10 p.

Łącznie:

55 p.

Łącznie okres I + II:

100 p.

