Sposoby i formy oceniania osiągnięć edukacyjnych z geografii
w klasie ósmej szkoły podstawowej
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W klasie VIII realizowany jest Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz
i Barbary Dziedzic, Wyd. Nowa Era.
Każdego ucznia na lekcjach geografii obowiązuje posiadanie pomocy dydaktycznych takich jak:

podręcznik T. Rachwał, D. Szczypiński, Planeta Nowa, Wyd. Nowa Era,

zeszyt ćwiczeń do geografii, Wyd. Nowa Era,

zeszyt przedmiotowy – minimum 60 kartkowy w kratkę,

podstawowe przybory szkolne (pióro lub długopis, nożyczki, klej, ołówek, linijka, gumka, kredki, kolorowe długopisy.
Program geografii w klasie VIII szkoły podstawowej obejmuje zagadnienia dotyczące geografii regionalnej Azji, wybranych
problemów i regionów geograficznych Afryki, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, Australii i Oceanii, geografii
obszarów okołobiegunowych.
Obszary aktywności podlegające ocenie:

odpowiedzi ustne z trzech ostatnich jednostek tematycznych (pod względem rzeczowości, stosowania języka
geograficznego, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi),

kartkówki z trzech ostatnich jednostek tematycznych mające rangę odpowiedzi ustnej,

sprawdziany pisemne, w tym testy dydaktyczne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu,

zadania domowe pisemne i ustne,

konkursy i projekty edukacyjne,

praca na lekcji.
Kryteria i sposoby oceniania:

za sprawdziany uczeń otrzymuje punkty, które są przeliczane na oceny,

sprawdziany są obowiązkowe i zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,

w przypadku zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu lub kartkówki uczeń nie ma prawa korzystać z nieprzygotowania
lub szczęśliwego numerka,

uczniowie mają prawo do poprawiania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w ciągu 14 dni od jego oddania, termin
i formę popraw ustalają wspólnie z nauczycielem,

uczeń, który w terminie nie poprawił sprawdzianu, traci szansę jego poprawiania,

uczniowie nieobecni na sprawdzianie mają obowiązek napisać go w ciągu 14 dni po powrocie do szkoły,

ocena otrzymana (niższa lub wyższa) za poprawiony sprawdzian, wpisywana jest jako kolejna do dziennika, obie oceny
liczone są do wystawiania oceny półrocznej i końcoworocznej,

w ciągu półrocza uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania (np) z powodu nieprzygotowania
do odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki, braku zadania domowego, braku zeszytu, braku przyborów
lub przyrządów do pracy na lekcji bez podania powodu, gdy kartkówka jest zapowiedziana, nie może zgłosić
nieprzygotowania,

każdy zgłoszony brak oraz nieprzygotowanie wykraczające poza ustaloną ilość zapisaną w sposobach i formach
skutkuje wpisaniem oceny nieodpowiedniej z zachowania,

nieprzygotowanie lub brak zadania uczeń zgłasza ustnie podczas sprawdzania obecności na danej lekcji,
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uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z odpowiedzi ustnej, kartkówki lub zadania w terminie 7 dni, wszystkie
oceny poprawiane są wpisywane do dziennika jako kolejne,

po długiej, usprawiedliwionej nieobecności (co najmniej tydzień) uczeń nie jest pytany w ciągu 7 dni od momentu
powrotu do szkoły – termin odpowiedzi lub napisania kartkówki ustala z nauczycielem,

w pierwszym dniu po dłuższej przerwie w nauce (ferie świąteczne i zimowe) nie są przeprowadzane sprawdziany.
Udział w konkursach szkolnych nagradzamy:
oceną bardzo dobrą – za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca,
oceną celującą – za zajęcie pierwszego miejsca,
udział w konkursach pozaszkolnych jednoetapowych nagradzamy:
oceną bardzo dobrą – za wyróżnienie w konkursie,
oceną celującą – za uzyskanie bardzo dobrego wyniku oraz uzyskanie tytułu laureata
udział w konkursach pozaszkolnych wieloetapowych nagradzamy:
oceną bardzo dobrą – za udział w konkursie,
oceną celującą – laureatów, zwycięzców i osoby wyróżnione.
Brak kultury na lekcji, brak szacunku do nauczyciela, kolegów i przedmiotu, odbiera uczniowi ustalone na lekcjach prawa.
Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określa Statut Szkoły.
Wymagania edukacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły.

