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Zasady Pracy na Lekcjach Geografii z Elementami Języka Angielskiego w klasie V 

 

I. PRACA NA LEKCJI 

1. W czasie lekcji Geografii w kl. V dowiesz się wiele o: Mapie, Krajobrazach Polski, Lądach i Oceanach Ziemi oraz Krajobrazach Świata. 

2. Każda lekcja rozpocznie się krótką (5-10 minutową) kartkówką sprawdzającą wiedzę z lekcji poprzedniej, w tym słówka . 

3. Bądź przygotowany do każdej lekcji, sprawdź, czy spakowałeś:  

 zeszyt,  

 podręcznik,  

 ćwiczenia,  

 atlas geograficzny,  

 przybory do pisania i rysowania oraz nożyczki, linijkę, klej lub taśmę. 

4. Za pracę w czasie lekcji możesz otrzymać +. 

5. Jeśli zdobędziesz 3 plusy otrzymasz ocenę bardzo dobrą. 

6. Aby uzyskać + bądź aktywny, udzielaj przemyślanych odpowiedzi, dziel się swoją wiedzą i umiejętnościami. 

7. Pamiętaj o zasadach kulturalnej dyskusji i pracy w grupie oraz o szacunku dla innych poglądów i kultur. 

8. Jeśli swoim zachowaniem będziesz przeszkadzał nauczycielowi w prowadzeniu lekcji a kolegom w korzystaniu z niej, musisz liczyć się z 

oceną niedostateczną (kategoria: praca na lekcji). 

9. Testy (2 w semestrze) zapowiedziane będą wcześniej, zapisz w zeszycie datę oraz zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności. 

10. Jeśli Twoja praca odtwarzana będzie z pen drive’a (prezentacja, film, zdjęcia etc.) sprawdź dokładnie jej zawartość w domu i nie daj się 

zaskoczyć problemami technicznymi w czasie lekcji; Twoje nieprzygotowanie do prezentacji własnej pracy oznacza otrzymanie 

nieprzygotowania. 
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II. OCENY 

1. W trakcie lekcji Geografii napotkasz wiele okazji do zdobycia plusów oraz ocen wynikających z różnorodnych aktywności. 

2. Bądź świadomy różnej wagi ocen i zapoznaj się ze skalą procentową - mają one wpływ na Twoją średnią. 

3. Jeśli ocena semestralna waha się pomiędzy dwoma wartościami, np. 3 a 4, ta druga jest najwyższą możliwą do osiągnięcia w danym 

semestrze. 

4. W wypadku uzyskania oceny niedostatecznej na koniec roku trzeba przystąpić w czasie wakacji do egzaminu komisyjnego. 

5. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe, dobre oceny i podnieść swoją średnią zgłoś się do nauczyciela z prośbą o dodatkową pracę. 

 

Prace dodatkowe, które możesz podjąć: 

 przygotowanie modelu naukowego, schematu, plakatu, planu lub mapy, pracy plastycznej, prezentacji multimedialnej z szeroko pojętego 

zakresu Geografii;  

 przygotowanie krzyżówki, quizu, zagadek geograficznych, zebranie ciekawostek na interesujący Cię temat; 

 przygotowanie projektu (możliwa praca w parze bądź grupie), 

 inne - zaproponowane przez Ciebie, 

 dodatkowo, możesz raz w semestrze oddać do oceny swój zeszyt, 

  w Librusie pojawią się również oceny (5, 6 oraz +), które możesz uzyskać w czasie dodatkowych zajęć na kółku geograficznym. 

 

III. NIEPRZYGOTOWANIA 

1. W semestrze przysługuje Ci 1 nieprzygotowanie. 

2. Kolejne zgłoszone nieprzygotowania oznaczają ocenę niedostateczną – wykorzystaj swoje np rozważnie. 

3. Zgłoś nieprzygotowanie jeśli:  

 nie odrobiłeś pracy domowej (również na skutek nieobecności), 

 odrobiłeś pracę domową, ale zostawiłeś ją w domu, 
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 odrobiłeś tylko część pracy domowej, 

 nie zabrałeś zeszytu, podręcznika, ćwiczeń lub atlasu, 

 nie przyniosłeś potrzebnych materiałów na zapowiedziane wcześniej lekcje. 

 

4. Nieprzygotowanie zgłoś na początku lekcji, zanim na tablicy pojawi się temat. 

5. Jeśli nie zgłosisz nieprzygotowania na początku lekcji musisz liczyć się z oceną niedostateczną. 

 

IV. NIEOBECNOŚCI oraz UZUPEŁNIANIE ZALEGŁOŚCI 

1. Jeśli byłeś nieobecny na lekcji, uzupełnij zaległości, poproś o pomoc nauczyciela jeśli czegoś nie rozumiesz. 

2. Jeśli z powodu nieobecności nie napisałeś kartkówki lub testu bądź ominęła Cię inna oceniana praca, pamiętaj o terminie jednego 

miesiąca na uzupełnienie pracy i uzyskanie oceny. 

3. Samodzielnie pilnuj terminu uzupełnienia zaległych prac - nie przekraczaj jednego miesiąca od dnia, w którym w Librusie pojawi się 

ocena 0 oznaczająca Twoją nieobecność - niedotrzymanie tego terminu wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

V. POPRAWY 

1. Testy, kartkówki oraz inne prace możesz poprawić raz. 

2. Wyjątkiem jest ocena niedostateczna, którą (obowiązkowo) poprawiać należy do momentu uzyskania oceny pozytywnej. 

3. Pilnuj terminu popraw: nie przekraczaj miesiąca od dnia otrzymania oceny, którą chcesz poprawić. 

4. Ocena uzyskana jako pierwsza i ocena otrzymana w czasie poprawy mają tę samą wagę. 
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Skala Procentowa do Oceny Testów 

 

0 - 49%  ocena niedostateczna (1) 

50%   ocena dopuszczająca minus (2-) 

51 - 54%  ocena dopuszczająca (2) 

55 - 59%  ocena dopuszczająca plus (2+) 

60 - 64%  ocena dostateczna minus (3-) 

65 - 69%  ocena dostateczna (3) 

70 - 74%  ocena dostateczna plus (3+) 

75 - 80%  ocena dobra minus (4-) 

81 - 86%  ocena dobra (4) 

87 - 90%  ocena dobra plus (4+) 

91 - 95%    ocena bardzo dobra minus (5-) 

96 - 98%  ocena bardzo dobra (5) 

99%   ocena bardzo dobra plus (5+) 

100%   ocena celująca (6) 

 

Kartkówki obejmują niewielkie partie materiału z pojedynczych lekcji – najwyższą możliwą oceną do uzyskania jest 5+. 
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Wagi ocen z Geografii 

 Testy, kartkówki: 3 

 Praca na lekcji: samodzielna, w parach, w grupach - z podręcznikiem, ćwiczeniami, kartą pracy, atlasem, Internetem: 2 

 Praca na lekcji w terenie: 3 

 Praca domowa: w Ćwiczeniach, zeszycie, na karcie pracy: 1 

 Praca domowa: nagranie audio lub video: 2 

 Praca domowa: wykonanie modelu, schematu, plakatu: 2 

 Prezentacja jako pokaz slajdów: 1 

 Prezentacja + komentarz ucznia: 3 

 Projekt: 3  

 Ocena bardzo dobra uzyskana z trzech plusów: 1 

 Ocena niedostateczna jako efekt niezgłoszonego nieprzygotowania lub przekroczonej liczby nieprzygotowań: 1 

 Ocena uzyskana na zajęciach dodatkowych: 3 

 Sukces w konkursie: 3 

 Działania na rzecz Szkoły powiązane z Geografią: 3 

 

Klaudia Piotrowska 

 

 


