„Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności
uczniów - geografia”.
1. Monitorowanie postępów uczniów:
 uczeń ma obowiązek wykonać wskazane ćwiczenia w kartach pracy, zeszytach
ćwiczeń, lub na wydrukowanych materiałach przesłanych przeze mnie (w razie braku
możliwości wydruku w zeszycie przedmiotowym. Nie trzeba w takim przypadku
przepisywać treści zadania, wystarczy przy numerze zadania wpisać tylko
odpowiedź)
 na materiałach papierowych wymienionych powyżej złożyć własnoręczny i czytelny
podpis (imię i nazwisko oraz klasa) pod każdym zadaniem, które należy przesłać do
mnie
 zeskanować lub wykonać zdjęcie/zdjęcia poleconych do przesłania zadań (po
wykonaniu zdjęcia lub skanu proszę sprawdzić, czy ręczne zapisy są czytelne)
 wstawić wykonane skany lub fotografia do dokumentu tekstowego (Word lub inny)
 zapisać dokument w formacie PDF
 przesłać w wyznaczonym terminie do mnie przez dziennik elektroniczny jako
wykonane „Zadanie domowe” (nowa opcja w dzienniku)
 jeżeli w ciągu 3 dni od przesłania pracy uczeń nie otrzyma uwag dotyczących
wykonanych zadań, to będzie oznaczało, że praca jest zaliczona
2. Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów obejmujący materiał realizowany od
25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. :
 w klasach pierwszych (1 godzina geografii tygodniowo) po rozpoczęciu normalnej
pracy szkoły zostanie przeprowadzony sprawdzian, zapowiedziany z tygodniowym
wyprzedzeniem (poprzedzony utrwaleniem danego materiału), który będzie
obejmował zakres 2. tematów realizowanych zdalnie.
Wyjątek to klasa 1 d (2 godziny geografii tygodniowo), w której opisany powyżej
sprawdzian, będzie obejmował zakres 3. tematów
 w klasach 2c i 2d po rozpoczęciu normalnej pracy szkoły zostanie przeprowadzony
sprawdzian, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem (poprzedzony
utrwaleniem danego materiału), który będzie obejmował zakres 5. tematów
realizowanych zdalnie.
 w klasach 3c i 3d 31 marca 2020 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – klasa 3c
i 12:00 – klasa 3d zostanie przeprowadzona zapowiedziana wcześniej kartkówka
z regionów Polski na bazie platformy Kahoot. Region, będący przedmiotem
sprawdzenia wiedzy zostanie ustalone w porozumieniu z przewodniczącymi klas w
dniu 26 marca 2020 r.

