PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
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PRZYRODA I BIOLOGIA, CHEMIA
Na lekcję uczeń przynosi zeszyt, zeszyt ćwiczeń oraz podręcznik do przyrody.
Nieprzygotowania - każdemu uczniowi przysługują dwa nieprzygotowania w ciągu
semestru, gdzie nieprzygotowanie zwalnia ucznia z: odpowiedzi ustnej,
niezapowiedzianej kartkówki, minusa za brak pracy domowej, zeszytu ćwiczeń i
zeszytu do przedmiotu. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed lekcją.
Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić przerobiony zakres materiału oraz
notatki w zeszycie.
Jeżeli z danego przedmiotu uczeń posiada zeszyt ćwiczeń, na bieżąco wykonuje zadania
z każdej lekcji; na koniec każdego działu może oddać ćwiczenia do sprawdzenia, celem
uzyskania oceny;
Ocenie i kontroli podlegają następujące formy aktywności ucznia:
OCENY, KTÓRE MOŻNA POPRAWIĆ (w wyznaczonym terminie):
•
•
•

sprawdziany (waga 6)– po powtórzeniu materiału z każdego działu, (zapowiedziane
co najmniej tydzień wcześniej, a sprawdzone w ciągu najpóźniej dwóch tygodni);
prace domowe podsumowujące (waga 3) - uczniowie posiadający zeszyt ćwiczeń z
danego przedmiotu po każdym dziale mogą oddać do sprawdzenia
prace domowe bieżące (waga 1)

OCENY, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ POPRAWIE
•
•
•
•
•

praca dodatkowa dla chętnych (waga 3);
ocena kontroli zeszytu przedmiotowego (waga 3);
praca na lekcji (waga 3);
kartkówka/odpowiedź z 3 ostatnich lekcji (waga 3) - zapowiedziana lub nie;
aktywność - odnotowywana "+":
w klasach IV i VII oraz VIII chemia: 6 plusów = celujący (waga 1),
w klasach V i VI oraz VIII biologia: 3 plusy = celujący (waga 1)

5. Skala ocen bieżących: 6, 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2, 1
6. Prace pisemne oceniane są według skali:
ocena celująca

100% - 97%

ocena bardzo dobra plus

96% - 94%

ocena bardzo dobra

93% - 90%

ocena bardzo dobra minus 89% - 86%
ocena dobra plus

85% - 81%

ocena dobra

80% - 76%

ocena dobra minus

75% - 71%

ocena dostateczna plus

70% - 65%

ocena dostateczna

64% - 58%

dostateczny minus

57% - 51%

ocena dopuszczająca

50% - 36%

ocena niedostateczna

35% - 0%

POWODZENIA!!!

