REGULAMIN LEKCJI GEOGRAFII W LICEUM



Uczeń jest zobowiązany do posiadania podczas lekcji na ławce zeszytu i podręcznika
do geografii.



Uczeń prowadzi w czasie lekcji notatki w zeszycie.



Uczniowie czekają na rozpoczęcie lekcji przed salą. Na lekcje przychodzą punktualnie.



W czasie lekcji obowiązuje zakaz rozmawiania (w razie potrzeby nauczyciel udziela
głosu uczniowi).



Podczas lekcji nie wolno jeść, pić, żuć gumy, czytać publikacji nie związanych z treścią lekcji, odrabiać prac domowych z innych przedmiotów.



Podczas lekcji nie wolno używać urządzeń elektronicznych (należy je zdeponować w
specjalnie do tego celu przeznaczonym koszyku), w razie złamania zakazu będą one
zabierane i deponowane u Dyrektora szkoły.



Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności
 Praca klasowa
 Po zakończeniu każdego działu w podręczniku odbędzie się praca klasowa.
Prace klasowe będą zapowiadanie z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisywane do dziennika.
 Punkty z prac klasowych mają wagę 3.
 Uczeń, który nie pisał klasówki otrzymuje z niej ocenę 0. Ma on obowiązek
napisania zaległego sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od oddania sprawdzonych
prac (zgodnie z harmonogramem popraw). Wówczas 0 zostanie zastąpione
oceną otrzymaną z klasówki. Uczeń ma prawo poprawić tę ocenę (zgodnie z
zasadami pisania popraw)
 Poprawa przysługuje jedynie uczniom, który uzyskali mniej niż 70 punktów.
Uczeń poprawia klasówkę w ciągu 2 tygodni od oddania poprawionych prac.
W razie poprawiania pracy klasowej ocena końcowa jest średnią z punktów
uzyskanych w pierwszym i drugim terminie.
 Kartkówka

 Na każdej lekcji mogą odbyć się niezapowiedziane kartkówki trwające do
10 minut, obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji. Punkty z kartkówek mają
wagę 2. Kartkówki nie podlegają poprawie.
 Mapówka
 Począwszy od pierwszego semestru programu rozszerzonego w każdym semestrze odbywają się 4 mapówki. Są one zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, ocena ma wagę 2 i nie podlega poprawie.
 Osoby ściągające oraz te, które dają ściągać, otrzymują z pracy klasowej, mapówki lub kartkówki 0.
 Praca domowa
 Po skończeniu każdego działu, podczas klasówki, uczniowie oddają do sprawdzenia ćwiczenia z danego zakresu materiału. W innym terminie ćwiczenia nie
będą przyjmowane, a uczeń otrzyma 0 punktów. W razie nieobecności na klasówce uczeń jest zobowiązany oddać ćwiczenia w podczas pierwszej lekcji, na
której będzie obecny. Waga punktów z ćwiczeń – 1. Ćwiczenia nie podlegają
poprawie.
 Prace domowe zadawane na lekcjach należy oddawać we wskazanym terminie.
Nie oddanie pracy domowej w terminie skutkuje otrzymaniem 0 punktów, bez
możliwości poprawy. W razie nieobecności ucznia w dniu oddawania prac domowych należy oddać ją na pierwszej lekcji, na którą uczeń przychodzi. Ocena
z pracy domowej ma wagę 1 i nie podlega poprawie.


Ocena na koniec I semestru jest średnią ważoną z ocen cząstkowych.



Ocena na koniec roku szkolnego jest średnią z ocen cząstkowych z drugiego semestru
i oceny końcowej z semestru pierwszego.



W klasie II w ocenę końcoworoczną wliczane są punkty z Sprawdzianu Wiedzy
i Umiejętności po klasie II jako 30% tej oceny.



Aby uczeń został przyjęty na „rozszerzoną geografię” musi uzyskać minimum
60 punktów z części podstawowej.



Jeżeli uczeń otrzymała na koniec semestru lub roku szkolnego ocenę, która nie satysfakcjonuje go może złożyć do nauczyciela prowadzącego zajęcia podanie z prośbą
o egzamin sprawdzający z zaznaczeniem na jaką oceną chce ten egzamin zdawać. Aby
poprawić ocenę uczeń musi uzyskać z egzaminu minimum 80% punktów

