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Sprawdzanie efektów nauczania odbywa się systematycznie z zastosowaniem różnorodnych form
ustnych  i  pisemnych.  Bardzo  ważny  jest  aktywny  udział  uczniów  w  zajęciach,  który  jest
premiowany w postaci oceny ( stopnia), plusa, minusa, słów pochwały .

FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA  WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW:

1. odpowiedzi ustne ( udział w dyskusji, dialog, odpowiedzi na pytania)
Odpowiedzi  obejmują  tematy  z  ostatnich  trzech  lekcji.  Nie  odpytuje  się  ucznia  bezpośrednio
po dłuższej nieobecności w szkole. Oceny z odpowiedzi nie podlegają poprawie.

2. prace pisemne - kartkówki i sprawdziany
Kartkówki obejmują zakres wiadomości i umiejętności z max. trzech ostatnich lekcji. Uczniowie
piszą  je   około  10-15  min.  Nie  muszą  być  zapowiedziane  przez  nauczyciela  i  nie  podlegają
poprawie.  W  przypadku  korzystania  z  niedozwolonej  pomocy,  uczeń  otrzymuje  ocenę
niedostateczną.
 
Sprawdziany obejmują partię materiału z jednego działu, dwóch mniejszych lub połowę dużego
działu. Zapowiedziane są co najmniej na tydzień przez planowanym terminem, który jest ustalony
z uczniami zapisany w dzienniku i odnotowany w zeszycie przedmiotowym.
Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien być przygotowany.
Sprawdzian jest obowiązkowy. Wszystkie sprawdziany są sprawdzone i omówione w ciągu dwóch
tygodni.  W przypadku otrzymania  oceny niedostatecznej  ze  sprawdzianu,  uczeń może w ciągu
dwóch tygodni od daty uzyskania tej oceny, poprawić ją. Do średniej liczona jest ocena z poprawy.
Poprawie nie podlega ocena niedostateczna otrzymana przez ucznia, który podczas sprawdzianu
korzystał  z  niedozwolonej  pomocy.  W ciągu  półrocza  uczeń  może  poprawić  ocenę  z  jednego
sprawdzianu, z którego otrzymał inną ocenę niż niedostateczna.

Prace pisemne oceniane są według skali procentowej określonej przez nauczyciela i przeliczane na
skalę procentową odpowiadającą skali ocen zgodnie ze statutem szkoły. W przypadku oceniania
bieżącego i śródrocznego dopuszcza się stosowanie ocen pośrednich, poprzez stosowanie znaków
„+” i „ -”.

SKALA PROCENTOWA:
100%- 99%  celujący  6
98%-96%     celujący  minus   6-
95%-94%     bardzo dobry plus  5+
93%-90%     bardzo dobry  5
89%-88%     bardzo dobry minus  5-
87%-84%    dobry plus   4+
83%-79%    dobry   4
78%-75%     dobry minus 4-
74%-68%    dostateczny plus 3+
67%-60%    dostateczny
59%-51%    dostateczny minus  3-
50%-45%     dopuszczający plus  2+
44%-39%    dopuszczający  2
38%-33%    dopuszczający minus  2-
32%-0%       niedostateczny   1



3. prace domowe
Mogą  mieć formę pisemną lub ustną . Brak pracy domowej uczeń jest zobowiązany zgłosić przed
lekcją.  Nauczyciel  wpisuje  znak  „  -”,  a  jeśli  uczeń  nie  zgłosi  ocenę  niedostateczną.  Trzeci
nieuzasadniony ( np. chorobą ) brak zadania domowego ( 3 minusy) skutkuje oceną niedostateczną.
Natomiast braki zadań domowych należy uzupełnić na kolejną lekcję.

4. praca w grupach
Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cała grupa lub indywidualni uczniowie. Ocenie podlegają
umiejętności  planowania  i  organizowania  pracy   oraz  efektywnego  współdziałania,  a  także
wywiązywanie się z powierzonych ról i twórcze rozwiązywanie problemów.

5. aktywność na lekcji
Aktywność jest oceniana na bieżąco i nagradzana jest znakiem „+” ( sześć „+”  to ocena celująca)
lub „-” ( trzy „-” to ocena niedostateczna), ale dwa „+” likwidują jeden „-”.

6. przygotowanie do lekcji
Uczeń  ma  obowiązek  punktualnego  i  systematycznego  przychodzenia  na  lekcje  biologii,  a  po
zakończonych zajęciach pozostawia ład i porządek. Uczeń jest zobowiązany  być  przygotowanym
na każdą lekcję . Ma obowiązek  przynosić zeszyt ćwiczeń, podręcznik oraz zeszyt przedmiotowy,
przybory do pisania oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. Uczeń na lekcji odpowiada siedząc,
oprócz sytuacji , kiedy jest wzywany do tablicy. 

7. zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy
Zeszyty  są  oceniane  pod  względem  poprawności  merytorycznej  ćwiczeń  oraz  staranności
i  kompletności  zapisów.  Notoryczne  nie  przynoszenie  zeszytów   na  lekcje  może  wpłynąć  na
obniżenie oceny z przedmiotu.

8. aktywność pozalekcyjna
Dodatkowej ocenie bardzo dobrej lub celującej mogą podlegać: udział i osiągnięcia  w konkursach,
działalność  na  rzecz  środowiska,  umiejętności  praktyczne  takie  jak  prowadzenie  obserwacji,
przeprowadzenie doświadczeń, posługiwanie się mikroskopem.

INNE POSTANOWIENIA:

1.   Nauczyciel   na  początku  roku  szkolnego  informuje  uczniów  i  rodziców  o  wymaganiach
edukacyjnych.
2. Oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
3.  Sprawdziany nie  są  oddawane do domu ucznia,  rodzic  ma wgląd  do sprawdzianu w szkole
podczas dyżurów nauczyciela, konsultacji i zebrań.
4.Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen, największą wagę mają oceny ze
sprawdzianów ( waga 4) następnie kartkówek ( waga 2) , odpowiedzi ustnych i innych ( waga 10).
Oceny półroczne i końcowe wystawiane są za pomocą średniej ważonej, ale ostateczna decyzja
należy do nauczyciela.
5.  Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej i do trzech dni po dłuższej
nieobecności  w  szkole.  Po  tygodniowej  lub  dłuższej  absencji,  uczeń  jest  zobowiązany  do
uzupełnienia wiadomości w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły. Po upływie tego terminu uczeń
jest traktowany na równi z innymi uczniami. W szczególnych przypadkach należy porozumieć się
z nauczycielem, aby uzgodnić termin uzupełnienia wiadomości.
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