SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
Przedmiotowe ocenianie
PRZYRODA
Rok szkolny 2017/2018
Ilość ocen możliwych do uzyskania przez uczniów w ciągu semestru:
FORMA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
ILOŚĆ OCEN W SEMESTRZE
Po każdym dziale. Zapowiedziany min. na
Pisemny sprawdzian
jeden tydzień przed.
(Min. 2) w semestrze (z trzech ostatnich
Kartkówki
lekcji).
Dowolna ilość- w zależności od trudności
Odpowiedź ustna
pytań.(kategorie )
(Min 2 )Ocena dokonywana na bieżąco,
Zadanie domowe
wybiórczo w stosunku do poszczególnych
uczniów.
Dowolna ilość, np.: doświadczenia,
Wykonywanie prac dodatkowych
prezentacje multimedialne, plakaty, referaty
itp.
Aktywność na lekcji
„+” za każdą dobrą odpowiedź (za 5 plusów
uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 5
minusów – ocena niedostateczną: plusy
i minusy przechodzą na następną lekcję).
Nieprzygotowanie ucznia do zajęć
Max 2 - uczeń zgłasza przed rozpoczęciem
lekcji. Za każde następne „ np.” uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeśli uczeń
nie zgłosi np., a nauczyciel sprawdzi - ocena
niedostateczna.
(np. ucznia do zajęć: brak zeszytu,
nieuzupełniony zeszyt, brak zadanych
materiałów, nieprzygotowanie merytoryczne
do zajęć).

* Uczeń, ma możliwość poprawienia oceny zgodnie z kryteriami ocen, w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania
(jeżeli uczeń jest nieobecny podczas wystawienia oceny czas ten jest liczony od momentu przyjścia ucznia do
szkoły). Jeżeli nie spełni powyższego warunku nie będzie miał możliwości poprawienia konkretnej oceny.
W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach ma on możliwość wykonania pracy obligatoryjnej w ciągu
dwóch tygodni lub w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem.

Waga ocen:
Sprawdzian – x 3
Kartkówka – x 2
Odp. ustna – x 2
Zadanie domowe ( w tym długoterminowe ), aktywność, pozostałe – x 1
Konkursy szkolne – (ocena bdb) x 1
Konkursy miejskie, wojewódzkie – ( ocena cel)x 1

Finaliści (kuratoryjne) – ( ocena cel) x 2
Laureaci (kuratoryjne) – ( ocena cel)x 3

Sprawdziany:
6
5
4
3
2
1

Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

100%
91-99%
98 - 76%
75 - 51%
50 - 31%
30 - 0%

