KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY
Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych:
I.

II.
III.
IV.

Pisemne
1. sprawdziany – w formie testów lub odpowiedzi na konkretne pytania
obejmujące materiał danego działu programowego (zapowiadane co najmniej
tydzień przed planowanym terminem).
2. kartkówki – obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiadane).
3. pisemne prace domowe
Ustne
Ocena z zeszytu – ocenie podlega poprawność i systematyczność prowadzenia notatek, ćwiczeń i prac
domowych
Ocena innych form aktywności
1. Aktywność na lekcji – ocenie podlega zaangażowanie ucznia na lekcji, prowadzenie notatek i
zeszytów ćwiczeń.
Aktywność oceniana jest za pomocą „+” i „-” , gdzie 3 „+” = ocena bdb , a 3 „-” = ocena ndst.
2. Uczeń może także uzyskać ocenę za zadania dodatkowe, referaty, wykonanie pomocy naukowych
(prace indywidualne lub grupowe).

Oceny za sprawdziany pisemne
W przypadku punktowej i procentowej oceny stosuje się następujące przeliczenia:
100% - 90% - bardzo dobry
89% - 75% - dobry
74% - 50% - dostateczny
49% - 30% - dopuszczający
29% - 0% - niedostateczny
Ocena celująca - za wiadomości wykraczające poza wymagania edukacyjne oraz osiągnięcia w konkursie
przedmiotowym.
Ocenę celującą na koniec semestru może otrzymać uczeń, który uczestniczył z sukcesami w konkursach,
rozwiązuje bezbłędnie zadania wykraczające poza program i spełnia pozostałe wymagania na ocenę bdb

Zasady poprawiania ocen
a.

b.
c.

Sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać
sprawdzianu z całą klasą w wyznaczonym terminie, to musi go napisać w terminie 14 dni od
daty ustania przyczyny losowej.
W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia sprawdzianu w w/w terminie, uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną.
Uczeń ma możliwość poprawienia oceny ndst w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Uczeń przyłapany na niesamodzielnym pisaniu sprawdzianu otrzymuje z niego ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy.

Nieprzygotowania do lekcji: 2 na semestr zgłaszane indywidualnie u nauczyciela zaraz po zakończeniu
przerwy, każde następne nieprzygotowanie jest równoznaczne z otrzymaniem
oceny niedostatecznej.
O przewidywanej ocenie semestralnej uczeń jest poinformowany na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej i
ma możliwość odwołania się od tej oceny zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły.

OBOWIĄZKIEM UCZNIA JEST SYSTEMATYCZNA PRACA PRZEZ CAŁY SEMESTR !

