Przedmiotowy System Oceniania z biologii
Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534),
Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego (Załącznik do uchwały Rady
Pedagogicznej 1/2018/2019 z dnia 30 sierpnia 2018r.).
pierwszej lekcji nowego roku szkolnego zapoznaję uczniów każdej klasy z zakresem wymagań
przedmiotowych oraz formami sprawdzania wiadomości i umiejętności:
wymagania:
● Każdy uczeń przychodzi na zajęcia edukacyjne przygotowany,
● Każdy uczeń ma prawo raz w semestrze być nieprzygotowanym na zajęcia (nie dotyczy to
zajęć na których odbywa się zapowiedziane formy sprawdzania wiadomości i umiejętności),
● Nieprzygotowanie zgłasza uczeń przed rozpoczęciem lekcji,
● Wykorzystanie przez ucznia nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych nie ma wpływu na ocenę
semestralna lub roczną,
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
● Odpowiedzi - sprawdzają bieżące przygotowanie do zajęć, służą do prezentacji pracy grupy
w fazie podsumowującej lekcję,
● Prace pisemne - sprawdziany i kartkówki, próbne matury, krótkie odpowiedzi pisemne,
● Zadania praktyczne - planowane i przeprowadzane doświadczenia, obserwacje, w tym
mikroskopowe,
● Prace projektowe,
● Aktywność.
2.
●
●
●

Kryteria wystawiania ocen cząstkowych:
Oceny cząstkowe wystawiane są w skali cyfrowej od 1 do 6;
Ocena może być opatrzona znakiem + lub -;
Każda ocena ma swoją wagę:

WAGA OCENY CZĄSTKOWEJ
dla wszystkich form sprawdzających wiedzę
FORMA
●
●
●
●

Sprawdzian
Projekt
Próbna matura
kartkówka

●

inne formy

WAGA OCENY
CZĄSTKOWEJ
10
5
2

WAGA OCENY
POPRAWIONEJ
Ocena poprawiana 4
Ocena poprawiona 6
Ocena poprawiana 2
Ocena poprawiona 3
-

3. Zasady pisania, sprawdzania, omawiania, przechowywania i udostępniania poprawionych prac
pisemnych:
● Sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów,
● Sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem ,
● Sprawdzone prace zwracam uczniom najpóźniej po dwóch tygodniach;
● Każdy poprawiony sprawdzian omawiany jest na lekcji, w czasie której dokonywana jest
weryfikacja błędów;
● Sprawdzone prace pisemne przechowywane są do końca zajęć edukacyjnych w danym roku
szkolnym;
● Jeżeli uczeń nie napisze sprawdzianu w pierwszym terminie, przystępuje do niego
w wyznaczonym przeze mnie czasie;

●
●
●
●

Każdą ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawić raz, w wyznaczonym przeze mnie
terminie (nie później niż 2 tygodnie po omówieniu na lekcji sprawdzonych prac);
Ocenę niedostateczny z pracy pisemnej trzeba poprawić w wyznaczonym przeze mnie
terminie (nie później niż 2 tygodnie po omówieniu na lekcji sprawdzonych prac);
Podczas omawiania prac pisemnych uczeń może wykonać zdjęcie telefonem komórkowym
własnych odpowiedzi;
Chęć wykonania zdjęcia uczeń zgłasza na zajęciach lekcyjnych nauczycielowi.

4. Każda ocena jest wpisywana do elektronicznego dziennika wraz z opisem. Opis zawiera
informacje o formie sprawdzania, wadze oceny i zakresie materiału.
5. Ocena semestralna lub roczna wystawiona jest w sześciostopniowej skali na podstawie średniej
arytmetycznej wszystkich ocen uzyskanych w danym semestrze lub roku szkolnym:
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

Ocena
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5,51 - 6,00
4,51 - 5,50
3,51 - 4,50
2,51 - 3,50
1,71 - 2,50
1,00 - 1,70

Średnia

