Przedmiotowy system oceniania
z biologii w SP nr 3 w Kowarach
KRYTERIA I METODY OCENIA PRAC UCZNIÓW:
1. Sprawdziany przeprowadza się na zakończenie działu. Są zapowiedziane i poprzedzone lekcjami
powtórzeniowymi.
2. Kartkówki przeprowadza się maksymalnie z trzech ostatnich lekcji.
3. Kryteria oceny z pracy pisemnej:
Ilość punktów %
100% - 91% bardzo dobry (5)
90% - 89% bardzo dobry minus (5-)
88% - 86% dobry plus (4+)
85% - 71% dobry (4)
70% - 66% dostateczny plus (3+)
65% - 51% dostateczny (3)
50% - 46% dopuszczający plus (2+)
31% - 45% dopuszczający (2)
30% - 0% - niedostateczny (1)
4 .Ocena za odpowiedź ustną z ostatniego tematu lekcji.
5. Kartkówki - w których sprawdzana jest zawartość merytoryczna wiadomości z trzech ostatnich
tematów lekcyjnych. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.
6. Uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić brak przygotowania do lekcji (jeżeli są dwie godziny
w tygodniu zajęć) lub raz (przy jednej godzinie w tygodniu) za wyjątkiem zapowiedzianego
sprawdzianu. Fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku i nie wpływa na ocenę semestralną lub
końcoworoczną. Po wykorzystaniu ustalonego limitu, każdorazowo uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną.
7. Kontrola prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Przy kontroli bierze się pod uwagę kompletność
wpisów tematów lekcyjnych, notatek i prac domowych, estetykę prowadzenia zeszytu.
8. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plus. Za trzy „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo
dobrą. Za nieadekwatne zachowanie, pracę na lekcji 3 minusy „-” ocena niedostateczna
9. Za udział w konkursach uczeń otrzymuje ocenę cząstkową 6.
10. Za samodzielnie przygotowaną oraz omówioną prezentację (min. 12 slajdów) ocena cząstkowa:
5 lub 6.
11. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu do dwóch tygodni. W
przypadku, gdy uczeń nie pisał sprawdzianu (nieobecność w szkole) zobowiązany jest do jego
napisania w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu.
12. Nie odpytuje się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole, chyba, że uczeń sam zgłosi się do
odpowiedzi.
13. Zapisywanie poprawionych ocen w dzienniku. Poprawioną ocenę ze sprawdzianu piszemy w
osobnej tabeli (obie oceny brane są pod uwagę przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej).
14. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas pracy pisemnej, otrzymuje ocenę niedostateczną, której
nie może poprawić. Za ściąganie uważa się korzystanie z podręcznika, zeszytu i innych materiałów
pisanych ( ściągi) oraz podpowiedzi innych uczniów.
15. Sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny.
16. Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych czy
zaliczeniowych.
17. Wszystkie otrzymane przez ucznia oceny są wpisywane do dziennika lekcyjnego.
DOTYCZY NAUCZANIA ZDALNEGO
1. Prace w formie elektronicznej niewysłane w terminie oceniane będą na ocenę negatywną.
2. Prace z oceną negatywną można poprawić na następne zaplanowane zajęcia.
3. Praca oddana po terminie będzie miała obniżoną ocenę. (Im późniejszy termin, tym niższa ocena).

