PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA
NA LEKCJACH GEOGRAFII, PRZYRODY i EDUKACJI TURYSTYCZNEJ
w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie
Opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2004
Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.) oraz § 42 Statutu Szkoły i Podstawy Programowej z Fizyki dla IV etapu kształcenia

1. W ciągu semestru na lekcjach uczeń otrzymuje punkty za:
A/ Podstawowe
· sprawdziany wiedzy podsumowujące dział 0- 30 pkt.
. sprawdziany maturalne powtórzeniowe 0- 35 pkt.
. próbne matury, akcje sprawdzające, kontrakty 0-45 pkt.
· kartkówki, inne sprawdziany wiedzy np. wejściówki, wyjściówki (zapowiedziane i niezapowiedziane) 0- 15 pkt.
. odpowiedzi ustne, maturalne zadane prace i prace na lekcji od 0 do 10 pkt.
. praca samodzielna, zadania dodatkowe, ćwiczenia i aktywność na lekcjach 0 - 3pkt (obowiązkowo każdy uczeń musi
zdobyć 10 pkt. w każdym semestrze, a klasy z programem rozszerzonym- 20 pkt.)
. prezentacje - projekty 0 pkt. do 15 pkt. (obowiązkowo jeden raz w ciągu roku)

UWAGA: za niesamodzielne wykonanie pisemnej lub graficznej pracy domowej lub
niesamodzielną pracę w czasie sprawdzania wiedzy uczeń otrzymuje 0 pkt bez możliwości poprawy

B/ Punkty na podwyższenie oceny
· udział w konkursie geograficznym od 5 do 30 pkt lub olimpiadzie geograficznej od 15 do 50 pkt (Finalista olimpiady
otrzymuje maksymalną ilość możliwych do zdobycia punktów w semestrze)
· udział w zajęciach pozalekcyjnych, kołach, udział w prowadzeniu zajęć (przygotowanie tematu i omówienie go na lekcji/wycieczce, wyłącznie po uzgodnieniu z nauczycielem na konsultacjach zawartości merytorycznej ) – od 5 do 15 pkt

2. Sprawdziany i zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe,


w przypadku nieobecności na sprawdzianie lub zapowiedzianej kartkówce do dziennika następuje tymczasowy
wpis 0 pkt, jako informacja o braku, który uczeń zobowiązany jest zaliczyć na wyznaczonych konsultacjach, nie
później niż 14 dni od nieobecności, po usprawiedliwieniu nieobecności u nauczyciela przedmiotu. Po przekroczeniu tego terminu wpis ten jest ostateczny. Nieobecność na zaplanowanej pracy pisemnej, usprawiedliwiana jest
tylko na podstawie zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego.



Przewidywaną nieobecności na sprawdzianie wiedzy /np. wyjazd, zawody, badania, komisje lub inne ważne zdarzenia losowe itp./ należy zgłosić nauczycielowi przedmiotu przed planowanym sprawdzianem wiedzy w celu
ustalenia nowego terminu.



Każdy uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianów zgodnie z WSO III LO w Sopocie, w terminie indywidualnie ustalonym przez nauczyciela z uczniem. Ocena z poprawy sprawdzianu jest ostateczna.

3. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia samodzielnie wiadomości na najbliższą
lekcję (uczniowie z dłuższą nieobecnością uzgadniają ten termin z nauczycielem przedmiotu)
4. Uczeń otrzymuje ustne uzasadnienie oceny w czasie zajęć na bieżąco lub w innym ustalonym z nauczycielem terminie.
Przy omawianiu pracach pisemnych omówiony jest także klucz odpowiedzi i punktacja.
5. Oceny są wystawiane wg zasad zawartych w WZO III LO w Sopocie.
Opracowała mgr Ewa Endraszka

