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           01.09.2015 r. 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

 

               PRAKTYKA LABORATORYJNA  NOWOCZESNA BIOLOGIA 
 

I. Kontrakt zawarty między uczniem a nauczycielem na sposób oceniania ( zgodny z 

regulaminem i Statutem Szkoły), dotyczy części biologicznej. 
 

      Ocenianie sumujące - prace klasowe.   
       Prace klasowe uczniowie piszą z przerobionych działów, są one wcześniej zapowiadane a 

termin jest uzgadniany z uczniami, wpisany do dziennika i nie podlega zmianie bez poważnych 

przyczyn. Pisanie prac klasowych w wyznaczonym terminie jest obowiązkiem ucznia. 

Uczniowie nieobecni piszą pracę na pierwszej lekcji na której są obecni lub w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. Obowiązkiem ucznia nieobecnego na pracy klasowej jest 

usprawiedliwienie nieobecności w terminie zgodnym z przepisami ogólnymi. Nienapisanie pracy 

w drugim terminie jest równorzędne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.   
       Ocenione prace są oddawane i omawiane w przeciągu dwóch tygodni od ich napisania w 

przypadku ferii lub świąt okres ten może stosownie się przedłużyć).  

 

    POPRAWY: 
    W semestrze można raz poprawić każdą pracę klasową w ustalonym z nauczycielem terminie. 

 uczeń z poprawy otrzymuje ocenę wyższą: następuje zamiana oceny z wpisem poprawa 

( słabsza znika), 

 uczeń z poprawy otrzymuję ocenę słabszą : jest wpisywana do dziennika,   nie liczy się 

do średniej. 
 

Uczniowie przed pracą klasową są informowani o jej typie, wymogach i zakresie materiału.     

 

TESTY DIAGNOZUJĄCE– sprawdzają przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego;  

przystąpienie do napisania testu w wyznaczonym wcześniej terminie jest obowiązkiem ucznia; 

test jest oceniany zgodnie z zasadami oceny pracy klasowej i nie podlega poprawie.  
 

        

  OPISY PRAC KLASOWYCH i SPRAWDZIANÓW ORAZ ICH OCENIANIA:  
 

 TYP :  Praca klasowa lub sprawdzian bez podziału na części:  
0      – 29%                                   - niedostateczny 

30% - 50%                                   - dopuszczający  

51% - 74 %                                  - dostateczny 

75% - 84%                                   - dobry  

85% - 100%                                 - bardzo dobry 

90% + zadanie dodatkowe           - celujący  lub bardzo dobry  z uwzględnieniem celującego 

rozwinięcia pewnych treści sprawdzanych danym testem.  
 

1. Uczeń może w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania przyczyny ( nie 

dotyczy   zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych i innych prac z wyznaczonym 

terminem np. referatów): 
  -   jedno   w tygodniu, 

 

Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych. 
 

2. Uczeń ma obowiązek uzupełnić na bieżąco wiadomości i notatki z zajęć, które opuścił ( bez 

względu na przyczynę). Na pierwszej lekcji na której uczeń jest obecny  nauczyciel ma prawo 
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przepytać go i ocenić wiedzę z zakresu obejmującego okres nieobecności. W przypadku dłuższej 

nieobecności ( ponad 2 tyg. ) termin uzupełnienia wiadomości i notatek należy uzgodnić z   

nauczycielem . 

Nie ocenia się ucznia przez okres do trzech dni po dłuższej ( ponad 2 tyg. ) usprawiedliwionej  

nieobecności w szkole. 
 

 

5.    Odpowiedzi ustne – dotyczą zakresu 3 ostatnich lekcji ( jednostek tematycznych): 

celujący –odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowania przedmiotem, spełniając kryteria oceny 

bardzo dobrej, wykracza poza obowiązujący program nauczania, zawiera treści pozaprogramowe – 

własne przemyślenia  oceny, itp; 

bardzo dobry – odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, swobodne operowanie faktami i 

dostrzeganie związków między nimi; 

dobry –odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści, nieliczne błędy 

nie wyczerpuje zagadnienia; 

dostateczny  –uczeń zna najważniejsze fakty, umie je zinterpretować, odpowiedź odbywa się przy 

niewielkiej pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe; 

dopuszczający- wymagane jest przynajmniej 40% wiedzy przewidzianej dla pracy klasowej  z 

poziomu podstawowego, tzn. niezbędna wiedza, konieczna z punktu widzenia realizacji celów 

przedmiotu, podczas odpowiedzi występują  liczne błędy, w zakresie wiedzy merytorycznej i w 

sposobie jej prezentowania; uczeń zna podstawowe fakty i przy pomocy nauczyciela  udziela 

odpowiedzi; 

niedostateczny – nie spełnia wymagań podanych powyżej kryteriów oceny pozytywnej.  

              
3.  Wypowiedzi  pisemne ( sprawdziany, kartkówki ) dotyczą  3  ostatnich lekcji    

( jednostek tematycznych ), nie są one zapowiadane; prace  te mogą zawierać zadania: otwarte 

(krótkiej odpowiedzi i z luką) i/lub zamknięte (na dobieranie i wielokrotnego wyboru).  
 

4. Napisanie zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek  w wyznaczonym terminie jest 

obowiązkowe. Uczniowie nieobecni piszą je na pierwszej lekcji na której są obecni lub w 

terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nienapisanie prac w drugim terminie jest 

równorzędne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
 

Kryteria brane pod uwagę przy ocenianiu : 

- Zgodność z tematem i jego zrozumienie; 

- stopień wyczerpania materiału; 

- sposób prezentacji jako umiejętność posługiwania się wiedzą i pojęciami; 

- selekcja materiału rzeczowego, logiczne wiązanie faktów, dostrzeganie związków 

przyczynowo - skutkowych, analiza i porównanie elementów, wyjaśnianie zjawisk, 

uogólnianie, własna ocena; 

  -     jasny ,zwięzły i precyzyjny język wypowiedzi; 

  -     fragmenty nieczytelne nie są sprawdzane; 

- szata graficzna pracy, prawidłowo podpisane i opisane rysunki oraz schematy.  
 

5. Uczeń korzystający podczas kontrolnych prac pisemnych z podpowiedzi ,  niedozwolonych 

pomocy, świadomie zmieniający wyznaczony wcześniej rząd oraz podpowiadający otrzymuje 

ocenę niedostateczną.  
 

6. Prace domowe (zadawanych z lekcji na lekcję) – zadawane z lekcji na lekcję – mogą być 

sprawdzane pisemnie wg. kryteriów sprawdzianów lub odpowiedzi ustnych.  

  

7. Przedstawianie referatów z zadanego wcześniej materiału 
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Kryteria oceny odpowiadają ocenie wypowiedzi ustnych z uwzględnieniem zaproponowanej 

notatki. 

Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń czytający referat. 

Ocenę o stopień w górę podnosi przygotowanie pomocy dydaktycznych ułatwiających 

zrozumienie referatu. 
 

8. Aktywność indywidualna lub zespołu na lekcji – ocenia się stopniem lub plusami i minusami,  

pod koniec semestru plusy i minusy sumuje się. Trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą, trzy 

minusy ocenę niedostateczną.  

      

9. Prace nadobowiązkowe dla uczniów chętnych : 

 

    -    Przygotowania materiałów na nośnikach komputerowych . 

- Długoterminowe biologiczne i ekologiczne  prace badawcze wg. wymogów prac 

badawczych na olimpiadę biologiczną. 

              -     Projekty. 
      
 

    II.      ZASADA WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ 

Wagi ocen: 
Prace klasowe, testy diagnozujące, próbne matury: 6 

Pozostałe( np. sprawdziany,odpowiedzi, prezentacje, aktywność, praca domowa): 4 

 

Ocena roczna: średnia ważona ocen z całego roku. 
Zaokrąglanie ocen: 

                                     1,7 = 2     

                                     2,5 = 3                                                            

                                     3,5 = 4                                                            

                                     4,5 = 5 

                                     5,5 = 6                                                            
                                                            

    Ocenę semestralną i roczną podnoszą udokumentowane sukcesy na olimpiadach: biologicznej   i 

ekologicznej. Nauczyciel ma prawo podnieść ocenę semestralną i roczną (gdy średnia zbliżona jest do 

progu 0,5 ), doceniając zaangażowanie ucznia w procesie dydaktycznym, wysoką( ponad 90%) 

frekwencję, systematycznością nauki, dobrym sprawowaniem, aktywnością na zajęciach  klasowych, 

szkolnych oraz pozaszkolnych związanych z przedmiotem. 

     Ranga pomiarów- tzw. próbnych matur Ponieważ próbna matura jest pomiarem wiedzy i 

umiejętności ucznia, to uzyskanie przez ucznia wysokiej oceny może wpłynąć na podwyższenie oceny 

rocznej o 1 stopień. 

 

III.     ZASADA WYSTAWIANIA OCENY KOŃCOWEJ  

  

3.  Cykl roczny: ocena roczna   jest oceną końcową. 

4. Podstawą klasyfikowania jest uzyskanie ocen : przynajmniej jednej oceny z 

każdej wagi. 
 

5. Prawo do poprawy  proponowanej przez nauczyciela oceny śródrocznej i 

rocznej:   forma pisemna z materiału obejmującego semestr lub cały rok wg zasad pracy 

klasowej. 
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