PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KRAŚNIKU
rok szkolny 2020/2021

Oceniane formy aktywności ucznia:
1. Prace klasowe / Sprawdziany
2. Kartkówki
3. Odpowiedzi ustne
4. Zadania domowe / Prace domowe
5. Aktywność na lekcji
6. Przygotowanie do zajęć
7. Inne formy aktywności np.: udział w konkursach biologicznych, projektach, tworzenie
prezentacji, wykonywanie modeli

1. Prace klasowe (40-45 min) / Sprawdziany (25-35 min)
 są obowiązkowe,
 zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej i zapisywane w dzienniku elektronicznym
 podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy
 uczeń nieobecny musi napisać pracę w innym terminie, ustalonym z nauczycielem
 ocena może być poprawiona, w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o wynikach
 uczeń poprawia pacę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena wyższa
 jeżeli uczeń zadeklaruje chęć poprawy i wycofa się z tej decyzji w dniu pisania poprawy,
traci możliwość poprawiania kolejnej pracy w danym roku szkolnym
2. Kartkówki (do 10 minut)
 nie muszą być zapowiadane
 dotyczą nie więcej niż 2 jednostek lekcyjnych
 mogą być poprawiane na kolejnej lekcji
 po dłuższej nieobecności (co najmniej 1 tydzień) uczeń ma prawo nie być oceniany
przez 2 dni po powrocie do szkoły

3. Odpowiedzi ustne
 nie są zapowiadane
 dotyczą nie więcej niż 2 jednostek lekcyjnych
 po dłuższej nieobecności (co najmniej 1 tydzień) uczeń ma prawo nie być oceniany
przez 2 dni po powrocie do szkoły
4. Zadania domowe / Prace domowe
 są zapisywane w dzienniku elektronicznym
 dotyczą co najmniej 3 jednostek lekcyjnych (zadania domowe) / nie więcej niż 2
jednostek lekcyjnych (prace domowe)
 po dłuższej nieobecności (co najmniej 1 tydzień) uczeń ma prawo nie być oceniany
przez 2 dni po powrocie do szkoły
5. Aktywność
 aktywność ucznia nagradzana jest „plusami”
 za 5 zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą
 przez aktywność rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych
odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji i w domu, aktywną
pracę w grupach
6. Nieprzygotowanie do zajęć
 uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do
lekcji
 przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu lub brak zeszytu ćwiczeń,
jeżeli była w nich zadana praca domowa, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy
potrzebnych do lekcji
 nieprzygotowanie do lekcji uczeń ma obowiązek zgłosić na początku zajęć lekcyjnych
 nieprzygotowanie nie dotyczy prac klasowych, sprawdzianów i innych zapowiedzianych
wcześniej form sprawdzania wiedzy
 uczeń po wykorzystaniu limitu, za każde nieprzygotowanie, otrzymuje ocenę
niedostateczną

Punkty uzyskane z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek przeliczane są na stopnie
według skali.
(1) niedostateczny

0% - 29%

(2) dopuszczający

30% - 49%

(3) dostateczny

50% - 74%

(4) dobry

75% - 89%

(5) bardzo dobry

90% - 99%

(6) celujący

100% lub co najmniej 90% i zadanie dodatkowe
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Nauczyciel różnicuje oceny cząstkowe pod względem ich wartości w zależności od rodzaju
aktywności ucznia, która podlega ocenie.
Forma
aktywności

prace klasowe,
sprawdziany,
konkursy

kartkówki,
odpowiedzi ustne,
zadania domowe

prace domowe,
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nieprzygotowanie do zajęć
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Śródroczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen cząstkowych oraz własnych
obserwacji nauczyciela.
Roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen cząstkowych, które uczeń uzyskał
w II semestrze roku szkolnego, oceny śródrocznej oraz własnych obserwacji nauczyciela.
śródroczna ocena klasyfikacyjna
roczna ocena klasyfikacyjna

średnia ważona co najmniej

ocena dopuszczająca

1,51

ocena dostateczna

2,51

ocena dobra

3,51

ocena bardzo dobra

4,51
5,51

ocena celująca

4,51 oraz osiągnięcia w konkursie przedmiotowym
na szczeblu pozaszkolnym (tytuł laureata / finalisty)

