PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – BIOLOGIA – DLA KLASY III
Przedmiotem oceniania są:
-

wiadomości,
umiejętności!!!!
postawa ucznia i jego aktywność oraz indywidualne możliwości!!!!

Cele ogólne oceniania:
-

rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,
poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z biologii i postępach w tym zakresie,
pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym,
motywowanie ucznia do dalszej pracy,
przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka,
dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod
i technik pracy z uczniem.

Formy aktywności podlegające ocenie na lekcjach biologii:
a) dłuższe wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze) np.: swobodna wypowiedź na określony temat, charakteryzowanie procesów biologicznych, umiejętność wnioskowania przyczynowo-skutkowego itp. Przy odpowiedzi ustnej
obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.
b) prace pisemne:
kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiedziane, ale mogą).
sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (sam sprawdzian oraz jego formę należy zapowiedzieć, co najmniej tydzień wcześniej
c) wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, prowadzenie
obserwacji, praca z mikroskopem) - będą również oceniane
d) umiejętności doskonalone w domu (praca domowa) - będzie oceniana w skali celujący - bardzo dobry – dobry –
dostateczny – dopuszczający – niedostateczny,
e) zeszyt ćwiczeń:
– na bieżąco sprawdzamy 3 ostatnie tematy
– sprawdzamy jeden raz w semestrze biorąc pod uwagę staranność i systematyczność.
f) prace dodatkowe (samodzielne opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, rysunki, informacje
multimedialne, okazy wzbogacające zbiory i inne) w skali celujący-bardzo dobry-dobry lub za pomocą plusów analogicznie jak za wkład pracy w przyswojenie wiedzy.
g) próbne egzaminy, konkursy o tematyce przyrodniczej.
Sposób oceniania:
1. Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo1-6 (plusy i minusy motywują do pracy). W ciągu semestru przy jednej godzinie tygodniowo uczeń powinien uzyskać przynajmniej 4 oceny cząstkowe (w tym, co najmniej dwie z pracy pisemnej).
2. Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,
niedostateczny.
3. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od otrzymania niesatysfakcjonującej go oceny.
Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się nową. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek
napisania sprawdzianu lub zaliczenia odpowiedzią ustną (sposób ustalony z nauczycielem) w ciągu 2 tygodni od daty
powrotu do szkoły.
4. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji 1 raz w ciągu semestru nieprzygotowanie do
lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych). Nieprzygotowanie obejmuje nieopanowanie wiadomości z 3 ostatnich lekcji, nie uzupełniona ćwiczeniówka - 3 ostatnie lekcje. Brak podręcznika (min. 1
na 2 uczniów). Za brak zeszytu uczeń otrzymuje minus – (uzyskanie 5 minusów oznacza ocenę niedostateczną).
5. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli pomocy!!!
6. Klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Inne oceny mają charakter
wspomagający.
7. Przy ocenianiu bieżących osiągnięć uczniów stosuje się następującą skalę procentową:
do 30% - ocena niedostateczna
31% - 49% - ocena dopuszczająca
50% - 74% - ocena dostateczna
75% - 87% - ocena dobra
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88% - 97% - ocena bardzo dobra
98% - 100% - ocena celująca.
Sposoby informowania uczniów i rodziców.
-

Na pierwszej godzinie lekcyjnej w półroczu zapoznajemy uczniów z PSO (zgodnie z WSO)
Oceny cząstkowe są jawne i oparte o opracowane kryteria.
O ocenach cząstkowych lub końcowych za pierwszy i drugi semestr informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich udostępniając zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,
- dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną,
- potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,
- wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,
- potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,
- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,
- bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią osiągając sukcesy.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,
- bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,
- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze,
- sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym,
- potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je,
- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną,
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
- bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,
- posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny,
- wykonuje proste preparaty mikroskopowe,
- udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,
- jest aktywny na lekcji,
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu biologii, oraz takie
które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,
- z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,
- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości
dalszego kształcenia,
- wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,
- z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne,
- wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej,
- jest mało aktywny na lekcji,
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego
kształcenia,
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-

nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi,
wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,
nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
wykazuje się bierną postawą na lekcji.

Dostosowanie wymagań
Uczeń zagrożony dysleksją:
 wydłużanie czasu na prace pisemne oraz wymagające analizy tekstu,
 rozwijanie mocnych stron i zdolności twórczego rozwiązywania problemów
oraz samodzielności w myśleniu.
Zalecenia dotyczą form i metod pracy, nie powodują obniżania wymagań wobec ucznia, dotyczą realizacji podstawy programowej.
Mariola Sztandera
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