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1. Półroczna i roczna ocena z biologii jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych z testów, kartkówek,
odpowiedzi ustnych, projektów, ocen za aktywność, pracę na lekcji oraz zadanie domowe. Sprawdziany pisemne będą oceniane
punktowo, a punkty będą przeliczane na oceny w następujący sposób:
0-30% 1
31-50% 2
51-75% 3
76-86% 4
87-98% 5
99-100% 6
2. Waga ocen:
10 - testy i projekty
7 - kartkówki
6- odpowiedź ustna
5- zadanie domowe
3- praca na lekcji
2- aktywność
1- oc. ndst. za 3 i kolejne nieprzygotowanie
3. Za aktywność i pracę na lekcji uczniowie zdobywają + lub -. Przy minimum dwóch godzinach w tygodniu uczniowie otrzymują
ocenę bardzo dobrą za pięć „plusów” oraz ocenę niedostateczną za pięć „minusów”. Przy jednej godzinie zajęć w tygodniu
uczniowie otrzymują ocenę bardzo dobrą za trzy „plusy” oraz ocenę niedostateczną za trzy „minusy”.
4. Każdy uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i systematycznego prowadzenia notatek oraz
posiadania podręcznika.
5..Uczeń może poprawić tylko oceny niedostateczne uzyskane za testy i kartkówki w terminie do dwóch tygodni od uzyskania
informacji o ocenie. Po upływie tego czasu uczeń nie ma możliwości poprawy oceny. Oceny można poprawiać tylko raz za dany
test lub kartkówkę.
6.Uczeń, który nie pisał sprawdzianu lub kartkówki z powodu nieobecności w szkole jest zobowiązany napisać je na kolejnej
lekcji, z wyjątkiem nieobecności tygodniowych i dłuższych, kiedy dopuszcza się zaliczenie materiału w terminie do dwóch
tygodni od powrotu do szkoły . W przeciwnym razie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, której już nie może poprawić.
7. Prace pisemne uczniów są przechowywane przez nauczyciela i są do wglądu uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
8.Testy z całego działu są przez nauczyciela zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Mniejsze sprawdziany
mogą być zapowiedziane z wyprzedzeniem jednej lekcji. Niezapowiedziane kartkówki i odpowiedzi ustne mogą obejmować
zagadnienia z trzech ostatnich lekcji.
9. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia „nieprzygotowania” (np.) 2 razy w semestrze bez konsekwencji. Za każde kolejne
„nieprzygotowanie” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
Za „nieprzygotowanie” rozumiemy: brak podręcznika,
nieopanowanie materiału z trzech ostatnich lekcji lub brak zadania domowego. Nieprzygotowanie zgłaszamy w trakcie
sprawdzania obecności na lekcji. W przypadku zapowiedzianego sprawdzianu uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania.
Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie i nie napisał z tego powodu niezapowiedzianej kartkówki, jest zobowiązany zaliczyć ją
podczas kolejnej lekcji w formie ustnej lub pisemnej.
10. Szczegółowe wymagania programowe na poszczególne oceny są dostępne na stronie internetowej szkoły.

