ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII
Nauczyciel przekazuje ustnie uczniom na pierwszych lekcjach z przedmiotu, oraz rodzicom na pierwszym zebrani, ogólne wymagania edukacyjne z
przedmiotu i wymagania na poszczególne oceny . Informacje dostępne są też na stronie szkoły .
OCENIE PODLEGAJĄ :Prace pisemne:
sprawdziany obejmujące przerobiony dział zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone
lekcją powtórzeniową
kartkówki,(zapowiedziane i niezapowiedziane) , obejmujące do 5 ostatnich tematów krótkie formy pisemne trwające do
od kilku do kilkunastu minut
Wypowiedzi ustne:
Obejmują materiał z ostatnich lekcji (max 5 tematów ) -przy ocenie brana jest pod uwagę głownie adekwatność
odpowiedzi do postawionego pytania
Aktywność
Przy ocenie brana jest pod uwagę, aktywność merytoryczna , zaangażowanie na lekcji ,premiowana jest otrzymaniem ,,+ ‘’,
5 plusów oznacza uzyskanie bardzo dobrej oceny cząstkowej z przedmiotu
Praca w grupie
Ocenianiu wówczas podlegają umiejętność współpracy , zaangażowanie w realizacji przydzielonych zadań , sposób
prezentacji wyników /wniosków
Zadania domowe:
Ocenianiu podlega poziom rozwiązalności i samodzielność wykonania

1-Uczeń na początku zajęć lekcyjnych (tzn. zaraz po sprawdzeniu obecności) może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji:
dwa razy w ciągu półrocza – (przy dwóch godzinach przedmiotu w tygodniu )
Nieprzygotowanie obejmuje:
brak podręcznika, zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeń, innych potrzebnych do zajęć pomocy i materiałów oraz pracy domowej
nie przygotowanie się do odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki
.Po wykorzystaniu w/w limitu uczeń za każde następne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną.
2. Uczeń po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (ponad 2 tygodnie) ma prawo być zwolniony z odpowiedzi ustnej i pisemnej w pierwszym
tygodniu po powrocie.
3. Ocenę niedostateczną z pracy klasowej albo innej pisemnej i zapowiedzianej formy sprawdzania wiedzy w tym kartkówki uczeń ma prawo
poprawić w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenie( chyba, że nauc zyciel ustali z klasą inaczej).Poprawa jest dobrowolna i poprawia się
pracę tylko raz.
4.W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest zobowiązany w terminie dwóch tygodni na pisać pracę klasową (sprawdzian, kartkówkę)

5.Na poprawę oceny (nie tylko niedostatecznej)z kartkówki niezapowiedzianej uczeń ma tydzień od terminu podania (chyba ,że nauczyciel ustali
z klasą inaczej)
6.Przy ustalaniu ocen z pisemnych prac: sprawdzianów i kartkówek przyjmuje się następującą zasadę:
0-40% poprawnych odpowiedzi- niedostateczny
41-50%- dopuszczający
51 - 74% -dostateczny
75 - 84%- dobry
Od 85 % -bardzo dobry
100% - celujący (Tylko z całogodzinnych sprawdzianów )
Ocena śródroczna ( roczna ) wystawiana jest według następujących zasad:
1- podstawą do wyliczenia oceny śródrocznej i rocznej są następujące oceny cząstkowe podane wg ważności :





ocena ze sprawdzianu
ocena z odpowiedzi ustnej
ocena z kartkówki, pracy domowej ,aktywności ,pracy w grupach ,przeprowadzonego doświadczenia /obserwacji.

2-Ocena śródroczna (i roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
3-Uczeń i jego rodzic ma prawo ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie
Szkoły

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: Biologia
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą , bierze udział z sukcesami w konkursach przedmiotowych , sprawdziany z przedmiotu pisze na 100%
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- Opanował w pełnym zakresie wymagania ogólne i szczegółowe zawarte w podstawie programowej ,aktywnie uczestniczy w lekcjach , rozwiązuje zadania
o dużym stopniu trudności , zawsze jest przygotowany do lekcji
- Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania pytań problemowych .
Potrafi wnioskować i argumentować , odczytuje informacje podane w postaci diagramów i wykresów

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- Opanował wiadomości ogólne i szczegółowe zawarte w podstawie programowej, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
- Korzysta z różnych źródeł informacji w sposób krytyczny
- Raczej potrafi wykorzystać swoją wiedzę w zadaniach problemowych
- Może mieć problem z argumentowaniem i wyciąganiem wniosku z prawidłowo prowadzonej obserwacji
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu biologii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach
szkolnych i pozaszkolnych,
- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,

-

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
- Zna podstawowe pojęcia biologiczne

Uczniowie są informowani na bieżąco o swoich postępach w nauce ,oceny są jawne , wpisywane do dziennika elektronicznego , dodatkowo ocena z
odpowiedzi ustnej jest wpisywana w zeszycie przedmiotowym.
Ocenione sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji ,rodzice ucznia mają prawo zapoznać się z pracą swojego dziecka w ustalonym z
nauczycielem terminie
Ocenione sprawdziany są przechowywane przez rok
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