PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII
(szkoła ponadgimnazjalna)
Stopień opanowania przewidzianych programem wiadomości i umiejętności jest
sprawdzany poprzez:
- odpowiedzi ustne i/lub kartkówki – z ostatnich trzech tematów, nie muszą być
zapowiadane i nie podlegają poprawie
- prace klasowe – termin i zakres podany z tygodniowym wyprzedzeniem
- prace domowe są obowiązkowe (o ile nauczyciel nie ustali inaczej); brak pracy
domowej lub zeszytu (gdy taka praca była zadana) jest równoznaczny z oceną
niedostateczną
- zaangażowanie w pracy podczas lekcji
Praca na lekcji oceniana jest stopniem bezpośrednio wpisywanym do dziennika lub
plusami. Przy jednej godzinie tygodniowo uczeń, który uzyskał 3 plusy otrzymuje ocenę
bdb.; przy dwóch godzinach w tygodniu - 5 plusów - ocena bdb; przy czterech godzinach
w tygodniu – 8 plusów – ocena bdb.
- referaty
- prace długoterminowe – w liczbie ustalonej przez nauczyciela dla danej klasy
- prezentacje
Uczeń ma obowiązek:
- systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, kart pracy
- posiadania podręcznika i korzystania z niego zarówno na lekcji jak i w domu
- w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej ucznia na zapowiedzianym
sprawdzianie – uczeń ma obowiązek napisać go na następnej lekcji – nie przystąpienie do
sprawdzianu równoznaczne jest z oceną niedostateczną
- w przypadku nieobecności usprawiedliwionej na zapowiedzianym sprawdzianie – uczeń
zobowiązany jest do napisania go w terminie ustalonym z nauczycielem
Uczeń ma prawo:
- do jawności ocen
- do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań w półroczu – jeśli są dwie lekcje biologii w
tygodniu, występujące oddzielnie lub zgłoszenia jednego nieprzygotowania w półroczu jeśli jest jedna lekcja danego przedmiotu lub dwie występujące razem; do zgłoszenia
trzech nieprzygotowań – jeśli są cztery lekcje biologii w tygodniu. Nieprzygotowania nie
można zgłosić na lekcji, w czasie której ma być przeprowadzony zapowiedziany
sprawdzian. Nieprzygotowań, które nie zostały wykorzystane w pierwszym półroczu nie
można przenosić na drugie półrocze, ale można „wymienić” jedno nieprzygotowanie na
jednego plusa.
- w przypadku dłuższej nieobecności (powyżej dwóch tygodni) spowodowanej chorobą
uczeń może zgłosić nieprzygotowanie, które nie będzie odnotowane w dzienniku i
umówić się na termin zaliczenia zaległości.
- do poprawy każdego sprawdzianu w półroczu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
Uczeń poprawia daną ocenę tylko raz. Oceny niższej lub takiej samej nie wpisuje się do

dziennika. Poprawiona ocena nie jest brana pod uwagę w klasyfikacji śródrocznej lub
rocznej. Termin poprawy sprawdzianu jest ustalany przez nauczyciela.
Stwierdzenie faktu niesamodzielności pracy w czasie sprawdzianu lub kartkówki jest
równoznaczne z oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.
Oceny wystawiane są zgodnie z przyjętą skalą wraz z kryteriami. Ocena śródroczna i
roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen.
Waga ocen:
- klasówki (6), kartkówki (6), odpowiedzi ustne (6), prezentacje (6),
- aktywność (4), prace długoterminowe (4), referaty (4), prace domowe (4).
Przy ustalaniu ocen stosowane są zaokrąglenia:
1,81 (dopuszczający), 2,71 (dostateczny), 3,71 (dobry), 4,71 (bardzo dobry).
W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę cyfrową i słowną:
Bardzo dobry 91-100%
Dobry
75-90%
Dostateczny 51-74%
Dopuszczający 30-50%
Niedostateczny 0-29%
Ocena roczna jest wyznaczana według wzoru:
K = 0,4*P + 0,6*D, gdzie:
K – ocena końcoworoczna
P – ocena z pierwszego półrocza
D – ocena z drugiego półrocza
Wystawienie oceny półrocznej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest na podstawie
ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny z prac klasowych,
sprawdzianów.
Ocena roczna nie może być wyższa niż najwyższa ocena z pracy klasowej lub poprawy.
Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej za pierwsze półrocze w formie i
terminie ustalonym z nauczycielem w przypadku licznych, usprawiedliwionych
nieobecności spowodowanych chorobą lub wypadkiem losowym.
Proponowana przez nauczyciela ocena roczna może być poprawiona po zaliczeniu przez
ucznia zaległości na ocenę wymaganą do podwyższenia oceny zgodnie z powyższymi
zasadami w PSO. Forma i termin poprawy ustalany jest indywidualnie z nauczycielem.
Uczeń nieklasyfikowany w wyniku klasyfikacji śródrocznej zobowiązany jest do
zaliczenia materiału przewidzianego rozkładem w terminie i formie ustalonej z
nauczycielem.
Jeśli uczeń nie wywiąże się z tego obowiązku, przy ustalaniu oceny rocznej ocena za
pierwsze półrocze liczona jest jak ocena niedostateczna.
Formy kontaktu nauczyciela z rodzicami określone są w Statucie Szkoły.

W przypadku ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o dysfunkcji lub niepełnosprawności metody i formy pracy oraz system
oceniania dostosowany jest do możliwości poznawczych ucznia, a w razie wątpliwości
będzie skonsultowany z wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub psychologiem.
W przypadku ucznia mającego trudności w uczeniu się biologii stosuje się do
samodzielnego rozwiązywania zróżnicowane zadania pod względem trudności
( jednak zgodne z podstawą programową) zadaje naprowadzające pytania podczas
odpowiedzi ustnych, motywuje, organizuje pomoc koleżeńską, informuje wychowawcę o
potrzebie kontaktu z rodzicem w czasie konsultacji.
Zasady te będą obowiązywały również w sytuacji, kiedy pojawi się konieczność zdalnego
nauczania.
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