ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII
NAJWAŻNIEJSZE: być ciekawym świata, zadawać pytania, samodzielnie szukać
rozwiązań, umieć się dziwić!
1. W dokumentach dotyczących OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO i
pozostałych dokumentach szkolnych znajdują się przepisy regulujące
sposób oceniania.
2. Na ocenę końcową (semestralną lub roczną) składają się różne oceny.
Średnia, jaka wypadnie z tych ocen to wskazówka do wystawienia oceny
śródrocznej i końcoworocznej.
3. Poszczególne oceny można otrzymać:
- z aktywności na lekcji. Podczas każdej lekcji mogą być oceniane następujące
rzeczy: praca samodzielna lub w grupie, z kartą pracy; wykonanie doświadczenia.
Nie bójcie się odpowiadać na lekcji i brać udziału w dyskusji! Na pewno nie będę
Was wtedy oceniać negatywnie, gdy np. udzielicie błędnej odpowiedzi.
- z prac klasowych. Każdą pracę klasową można pisać, korzystając z NOTATEK
WŁASNYCH. Pracę klasową zapowiadam odpowiednio wcześnie (dwa-trzy
tygodnie) i wpisuję ją do terminarza dziennika elektronicznego.
Każdy ma możliwość obejrzenia swojej pracy klasowej, ale nie daję ich do domu.
Poprawa pracy klasowej: jeżeli uczeń nie jest usatysfakcjonowany oceną z pracy
klasowej, może ją poprawiać NIE PÓŹNIEJ, NIŻ W TERMINIE DWÓCH TYGODNI.
Termin i forma poprawy (pisemnie lub ustnie) do uzgodnienia.
Jeżeli będziecie nieobecni na pracy klasowej, musicie ją napisać na najbliższej lekcji
biologii.
- z zeszytu ćwiczeń: zeszyt ćwiczeń ma pomóc Wam w systematyzowaniu Waszej
wiedzy i przygotowywaniu się do prac klasowych. Wykonywanie zadań nie jest
obowiązkowe, ale za zrobienie ich z danego działu możecie otrzymać dodatkową
ocenę.

- z prac domowych: prace domowe będą dotyczyły wyłącznie przyniesienia
materiałów/okazów na lekcję lub obserwacji własnych.
- z zadań dodatkowych: czyli z zadań robionych na tak zwanego ochotnika.
Możecie zgłaszać się do wykonania takich zadań, zrobionych w dowolnej formie.
- z literatury: każdy uczeń w ciągu semestru ma obowiązek przeczytać
przynajmniej jedną pozycję z literatury popularnonaukowej i wykazać się wiedzą jej
dotyczącą.
Na koniec roku szkolnego ocenę celującą uzyskuje uczeń, którego średnia ocen
wynosi co najmniej 5,5, bardzo dobrą - 4,75, dobrą – 3,75, dostateczną – 2,75;
dopuszczającą – 1,75
Oceny z prac pisemnych wystawiane są wg następujących zasad:
Procent dobrze wykonanych zadań
ocena 1 (niedostateczna)
22 (dopuszczająca)
2+
33 (dostateczna)
3+
44 (dobra)
4+
55 (bardzo dobra)
5+
6 (celująca)

0-44%
45-49%
50-54%
55-59%
60-64%
65-69%
70-74%
75-79%
80-84%
85-89%
90-94%
95-97%
98-99%
100%

Jeżeli uczeń na koniec roku chce otrzymać ocenę wyższą, niż przewidywana przez
nauczyciela, ma możliwość pisania sprawdzianu zaliczającego z całego materiału.

