Przedmiotowe Zasady Oceniania — BIOLOGIA.
Rok szkolny 2019/2020 SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR URSZULANEK UR W POZNANIU

1. Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki są oceniane są zgodnie ze skalą
procentową określoną przez WZO.
2. Ocenianiu podlega: wiedza, umiejętności, systematyczność, aktywność,
zaangażowanie ucznia. Na lekcjach biologii obserwowane i oceniane są
następujące obszary aktywności uczniów: posługiwanie się nomenklaturą
biologiczną; porównywanie procesów, struktur, pojęć biologicznych; stosowanie
myślenia analitycznego i syntetycznego; wyjaśnianie budowy i funkcji
poszczególnych struktur, układów, organizmów; rozwiązywanie zadań
problemowych; stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych;
zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji i w pracę w grupach.
3. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w semestrze, z wyjątkiem
prac zapowiedzianych.
4. O ocenach i postępach w nauce rodzice informowani są na zebraniach
klasowych oraz poprzez dziennik elektroniczny.
5. Sprawdzone, ocenione prace pisemne są udostępniane Uczniom na lekcji i
omawiane przez Nauczyciela.
6. Sprawdzone, ocenione i omówione prace pisemne są udostępniane Uczniom i ich
Rodzicom do końca trwania danego roku szkolnego.
7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzyma ocenę niedostateczną ma
obowiązek zaliczyć zaległy materiał w terminie i trybie ustalonym z nauczycielem.
8. Osiągnięcia i postępy uczniów sprawdzane są systematycznie poprzez
sprawdziany i kartkówki, prace domowe, aktywność na lekcji oraz próbne egzaminy
maturalne.
9. Uczniowie mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu pisemnego w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku nieobecności obowiązkiem ucznia
jest przedstawienie usprawiedliwienia w formie pisemnej. Uczeń, który wie, że nie
będzie mógł pisać sprawdzianu w ustalonym terminie zgłasza ten fakt nauczycielowi
w celu ustalenia indywidualnego terminu.
10. Uczeń za niesamodzielną pracę otrzymuje ocenę niedostateczną. Za pracę
niesamodzielną uważa się też prace będące plagiatami – przypadki te będą
odnotowywane w komentarzach w dzienniku elektronicznym. Poprawa oceny
niedostatecznej z plagiatu odbywa się wg. ogólnych zasad poprawiania oceny
niedostatecznej.

11. Uczeń ma obowiązek do napisania zaległych prac w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od nieobecności
ucznia.
12. Poprawianie oceny niedostatecznej z pracy pisemnej jest obowiązkowe. Ocen z
kartkówek nie poprawia się, chyba, że nauczyciel postanowi inaczej.
13. Dodatkowej ocenie podlega umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,
regularne czytanie czasopism popularnonaukowych, przygotowywanie prezentacji
multimedialnych, odróżnianie naukowych faktów od opinii, wyszukiwanie
naukowych argumentów do dyskusji, wyjaśnienie i argumentowanie swojego
stanowiska w sposób naukowy, interpretowanie argumentów w sposób naukowy
oraz poprawność wyciąganych wniosków w wykonywaniu poleceń.
14. Przedmiotowe Zasady Oceniania z biologii jest integralną częścią
Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek
UR w Poznaniu. Wszystkie sprawy nie ujęte w PZO będą rozstrzygane zgodnie z WZO.

