
Zasady oceniania wiadomości i umiejętności uczniów na lekcjach geografii w klasie VII b, VIIc  I semestr 2017/2018 

1. Sprawdziany i kartkówki będą oceniane wg skali % zawartej w WSO. 

2. W I semestrze planuję  3 sprawdziany . 

3. 2 oceny za pracę na lekcji (karta pracy). 

4. 3 kartkówki. 

5. Ocena za ćwiczenia po każdym dziale (1 lub 2 oceny ). 

6. Ocena za projekt ( zadanie domowe) – 1 ocena. 

7. Zadanie dla chętnych – 1 ocena. 

 Tematy projektu ( do wyboru) 

1. Jakie gatunki flory i fauny  są objęte ochroną w najbliższej okolicy? 

2. Co możemy zrobić , aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w szkole? 

3. Co mogę  zrobić , aby mój dom był ekologiczny? 

4. Jak propagować turystykę rowerową w gminie Kąty Wrocławskie? 

5. Jak oszczędzać wodę i pieniądze? 

6. Czy znacz swoją miejscowość ….. w obiektywie? 

7. Co możemy zrobić z dzikimi wysypiskami w naszej gminie? 

8. Mapa miejsc zielonych w moim mieście? 

9. Jakie elementy krajobrazu można wykorzystać  w naszej gminie do produkcji energii alternatywnej? 

10.  Bystrzyca  cudem natury naszej gminy. 

11. Co możemy zrobić , aby zmniejszyć szkodliwy wpływ plastików na środowisko naturalne naszej gminy? 

12.  Czy  smog jest problemem naszej gminy? 

13.  Jaki masz wpływ na efekt cieplarniany? 

14. Jak segregacja śmieci wpływa na środowisko naturalne? 

15. Jak możemy wtórnie wykorzystać opakowanie w recyklingu? 

16. Żywność ekologiczna –co to znaczy? 

17. Bystrzyca –nasz przyjaciel czy wróg? 

18. Formy ochrony  przyrody w naszej gminie? 

19. Wycieczka piesza po okolicy gminy . 

20.  W jaki sposób rolnik może zaszkodzić  środowisku  geograficznemu? 

21.  Jakie lasy rosną na terenie naszej gminy? 

22. Kajakiem po gminie Kąty Wrocławskie. 

23. Miejsca przyrodniczo-geograficzne w gminie Kąty Wrocławskie, których nie poleciłbyś/abyś  jako trasę 

wycieczki. 

24. Miejsca piękne i nadal nie przekształcone przez człowieka na terenie naszej gminy? 

25. Dary lasów w Parku Krajobrazowym Doliny Bystrzycy? 

26. Walory turystyczne naszej gminy? 

27. Jak degradujemy nasze gleby? 

28. Kąty Wrocławskie okiem demografa? 

29. Praca czy bezrobocie w gminie Kąty Wrocławskie? 

30. Szansa na zatrudnienie na terenie naszej gminy. 

31. Kąty Wrocławskie na tle Wrocławia. 

32. Czy chciałbym w dorosłości mieszkać na terenie naszej gminy? 

33. Zagrożenia demograficzne w naszym państwie. 

34. Zagrożenia  demograficzne w naszej gminie. 

35. Przybyła osoba nie zna naszej gminy- co chciałbyś jej pokazać? 

36. Geologiczna przeszłość naszego regionu? 

37. Ślady lodowca w naszym województwie? 

38. Kąty Wrocławskie  w gminie, powiecie, województwie. 

39. Bogactwa naturalne naszej gminy. 

40. Ciepło, zimno, deszcz, śnieg……. - pogoda w naszej gminie. 

41. Czy rolnicy mają sprzyjające warunki  do uprawy roślin w naszej gminie? 

42. Jakie kataklizmy mogą dotknąć naszą gminę? 



43. Bystrzyca czysta czy brudna? 

44. Spacer po lesie w najbliższej okolicy? 

45. Czy w gminie Kąty Wrocławskie mamy żyzne gleby? 

46. Z Kątów Wrocławskich do Bałtyku ? 

47. Niebezpieczne odpady-czy problem ten dotyczy naszej gminy? 

48. Woda pitna  w Kątach Wrocławskich, źródło, jakość? 

49. Historyczne zmiany w przyroście naturalnym i liczbie ludności w naszej gminie- przyczyny? 

50. Dawne i współczesne migracje Polaków- czy dotyczy to Twoich bliskich, znajomych? 

51. Skąd pochodzi moja rodzina, jak długo mieszka w naszej gminie? 

52. Miasto czy wieś? Gdzie chciałbyś mieszkać? 

53. Mapa gminy, Kątów Wrocławskich? 

54. Mapy ciekawych miejsc w okolicy szkoły, gminie, gdzie można zorganizować przyrodnicze 

wycieczki edukacyjne? 

55. Wycieczka klasowa  w okolice naszego miasta? 

Dodatkowe informacje 

1. Zadanie można wykonać  samodzielnie lub w  zespole dwuosobowym. 

2. Oddana praca  może być  np.: prezentacją multimedialną, filmem, makietą z opisem, mapą z komentarzem, 

folderem, gazetką, plakatem, wystawą zdjęć,  sprawozdaniem z wycieczki, prelekcją,  przedstawionym 

projektem debaty, pokazem  doświadczeń, eksponatów,  raportem z przeprowadzonego badania, 

przewodnikiem, albumem  z komentarzem itp. 

3. W ocenianiu projektów  będę  uwzględniać:  

a)  zgodność z tematem projektu 

b) dobór źródeł informacji,  

c) jakość wykonania projektu , 

d) zawartość merytoryczna, treść,  

e)  kompozycja, estetyka 

f) estetyka i staranność,  

g) wkład pracy ucznia,  

h) pomysłowość. 

4. Termin wykonania 30 listopada 2017 r. 

 Najlepsze prace będą prezentowane w klasie, w szkole, opublikowane i ocenione na       „6”  

życzę powodzenia    Lidia Reps 


