Przedmiotowe zasady oceniania
Biologia, chemia

Umowa:
1. Każdy uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt przedmiotowy.
2. Brak zeszytu lub zadania domowego należy zgłosić do nauczyciela po wejściu do klasy.

Ustala się termin uzupełnienia zeszytu na kolejne zajęcia.
3. Kartkówki realizowane będą z wcześniejszą zapowiedzią lub bez zapowiedzi obejmować

będą swą tematyką trzy ostatnie zajęcia. Kartkówki mają wagę 3, a odpowiedź ustna 2.
4. Prace klasowe (testy) realizowane będą po uprzednim poinformowaniu uczniów (od 2 do 1

tygodnia przed terminem). Prace klasowe maja wagę 5.
5. Prace klasowe (testy) są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej

napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac.
6.Z pracy klasowej (testu) zwolnieni będą ci uczniowie, którzy byli co najmniej tydzień
nieobecni w szkole i nieobecność ta jest usprawiedliwiona w dzienniku, a ich powrót do
szkoły przypadł maksymalnie dwa dni przed pracą klasową.
7. Poprawa pracy klasowej (testu) jest dobrowolna, a termin poprawy ustalony jest wspólnie
z uczniem (uczniami), lecz nie może przekroczyć dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników pracy
klasowej (testu).
8.Decyzje o chęci poprawy pracy klasowej (testu) podejmuje uczeń w chwili zapoznania się z
oceną jaką uzyskał.
9. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Uczeń otrzymuje sprawdzone i ocenione
prace pisemne.

10.Nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi lub rodzicowi wystawioną ocenę.

11.Punktacja za poprawioną pracę klasową jest taka sama jak za pracę pierwotną. Jeżeli
uczeń uzyska wyższą ocenę zachowuje ją w formie wpisu do dziennika lekcyjnego. W
przypadku otrzymania przez ucznia tej samej lub niższej oceny zachowuje pierwotną ocenę.
12.Kryteria punktacji prac klasowych:
Do 40% punktów- niedostateczny
Ponad 40% punktów- dopuszczający
Ponad 55% punktów- dostateczny
Ponad 70% punktów- dobry
Ponad 85% punktów- bardzo dobry
Ponad 98%punktów- celujący

13. Każdy uczeń ma prawo jeden raz w roku być nieprzygotowany do zajęć lecz musi o
tym powiadomić nauczyciela zaraz po wejściu do klasy.
14. Każdy uczeń ma prawo wystąpić do nauczyciela z prośbą o przygotowanie dodatkowego
zadania na ocenę celującą.
15.Przewidywana liczba ocenianych form aktywności ucznia w semestrze: kartkówki 1-2,
prace klasowe 2-3(liczba prac klasowych może być większa na poziomie rozszerzonym),
odpowiedzi ustne 1-2, aktywność 1-2.
16.Ocena osiągnięć ucznia: ocenę śródroczną i roczna wystawiamy na podstawie średniej
ważonej (odpowiedź ustna waga 2, kartkówki waga 3, inne formy aktywności waga 1, prace
klasowe waga 5, prace konkursowe waga 6). Średnie ważone do wystawiania ocen rocznych
i śródrocznych:
Średnia ważona Ocena
śródroczna/roczna
1,8

dopuszczający

2,6

dostateczny

3,6

dobry

4,6

bardzo dobry

5,6

celujący

