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Na lekcjach oceniane będą:
Zaangażowanie w przedmiot
-wyjściówki do 3 pkt,z bieżącej lekcji,[krótka praca pisemna ,piszą wszyscy
pod koniec lekcji, losowo sprawdzanych i omawianych jest tylko kilka
prac] można korzystać z własnych notatek
-aktywność do1-6pkt , wpisywane np. 1 na1, 2 na 2,itp
-praca na lekcji do 2-6 pkt,może być wpis 0 na 3 czy 0 na 6 ,jeśli uczeń nie
pracuje na lekcji
-udział w konkursie-5pkt
-zwycięstwo w konkursie-6-10 pkt
--praca dodatkowa -dla chętnych do 5 lub do 10pkt,np. udział w zajęciach
dodatkowych, dla zainteresowanych, bądź uzupełniających braki
-praca domowa,w tym karty pracy do 3, 10 pkt- może być sprawdzona w
formie kartkówki, wejściówki,odpowiedzi ustnej
-brak przygotowania 0 na 3pkt-brak podręcznika, zeszytu,kart pracy
Wiedza i umiejętności
-wejściówki -do 3 pkt ,piszą wszyscy, sprawdzane są losowo 3 prace,
obejmują materiał z ostatniej lekcji lub pracy domowej, nie można korzystać z
żadnych pomocy
-kartkówki do 5-15pkt
-sprawdziany do15-50pkt,mogą zawierać zadania typu maturalnego*
Umiejętności i wiedza
-projekt- praca w grupach , długoterminowa do 10- lub do 20pkt [oceniana
umiejętność pracy w grupie, terminowość ,wyszukiwanie i właściwy dobór
informacji,estetyka ,atrakcyjność, wypowiedź przed klasą- nie można czytać ]
w trakcie przygotowywania projektu można skorzystać z pomocy nauczyciela
-próbne matury* do 40-60pkt,
-odpowiedź ustna -do 3pkt
-eksperyment-* do 10 pkt, przeprowadzenie i zaprezentowanie wyników*
Możliwość podwyższenia oceny
-poprawa wariant 1z WZO ,czyli na koniec semestru sprawdzian z
przerobionego materiału
*dotyczy klas biologiczno-chemicznych
•
•

Zasady oceniania respektują ustalenia rozporządzenia MEN w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
wewnętrznego systemu oceniania, jako aktów nadrzędnych. Różne formy
pracy ucznia podlegają systematycznej ocenie, od której uczeń się nie
uchyla. Uczeń, który uchyla się od oceniania lub nie wykazuje się należytą
frekwencją na zajęciach może być nieklasyfikowany. Ocenie podlegać będą:
•

Uczeń, który uzyskał tytuł laureata Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
,Olimpiady Biologicznej otrzyma ocenę roczną wyższą od
przewidywanej.
•
Uczeń otrzymuje ustne uzasadnienie oceny na bieżąco w czasie zajęć
lub w innym ustalonym z nauczycielem terminie. Przy pracach pisemnych,
dodatkowo omówiony jest klucz odpowiedzi i punktacja.

Sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.
Nieobecność na zaplanowanej pracy pisemnej, usprawiedliwiana jest tylko na
podstawie zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego,pokazanego
nauczycielowi ,celem wskazania ważnej przyczyny nieobecności na
sprawdzianie.. Nieobecność na zaplanowanej pracy pisemnej z powodów
wyższej konieczności, należy zgłaszać przed pracą. Kartkówki nie muszą,
być zapowiadane. Nie ma obowiązku pisania ,jeśli uczeń był nieobecny na
kartkówce.

Praca pisana niesamodzielnie jest oszustwem i będzie oceniona
na 0 punktów bez możliwości poprawy!!!

W przypadku nieobecności ucznia w czasie zapowiedzianej formy
sprawdzenia wiadomości i umiejętności, uczeń otrzymuje TYMCZASOWO
zero punktów. Terminowo usprawiedliwiona nieobecność upoważnia ucznia
do ustalenia z nauczycielem dodatkowego terminu, w którym może tę pracę
napisać, a uzyskana ocena zastąpi wpisane zero punktów.

W przypadku nieobecności w szkole oraz zmiany oddziału, uczeń
jest zobowiązany do samodzielnego uzupełnienia wiadomości.


