PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII
dla klas liceum profiolowanego, ogólnokształcącego i technikum ZS we WRONIU
opracowanie mgr Izabela Fiałkowska
Formy sprawdzania osiągnięć:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

odpowiedź ustna;
niezapowiedziane kartkówki z trzech ostatnich zajęć (5 – 10 min.);
sprawdziany opisowe lub testowe po każdym dziale, zapowiadane tydzień wcześniej (ok. 30 min.);
Uczeń przed lekcją może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, ale nie częściej niż jeden razy w ciągu
semestru. Nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie.
Nieprzygotowań nie można zgłaszać w dniu zapowiedzianych prac pisemnych.
Zapowiedziane prace pisemne są obowiązkowe dla każdego ucznia. Jeżeli uczeń z przyczyn
usprawiedliwionych nie mógł ich napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z
nauczycielem. Nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje wystawienie oceny niedostatecznej.
Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą z zapowiedzianych prac pisemnych jeden
raz, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze
sprawdzianu wpisuje się ocenę uzyskaną z poprawy (również ocenę niedostateczną).
uczeń złapany na ściąganiu otrzymuje 2 oceny niedostateczne, sprawdzian musi uzupełnić
powtórki ustne zapowiadane tydzień wcześniej;
praca w grupach
ocena zeszytu pod względem zawartych w nim treści, zeszyt zostaje oceniony na ocenę bardzo dobrą w
przypadku zawierania kompletnych i czytelnych notatek z wszystkich lekcji, za brak każdej lekcji lub
zadania domowego nota zostaje obniżona o stopień, w przypadku braku zeszytu lub nieprawidłowego
prowadzenia uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną;
ocena za aktywność wystawiana jest w przypadku, gdy uczeń samodzielnie przygotuje i poprowadzi zajęcia
na wybrany temat, osiągnie znaczącą pozycję w konkursie przedmiotowym lub uzbiera dostateczną ilość
plusów z aktywności na lekcjach - zakres plusów na oceny z aktywności na lekcjach:






•

++ dopuszczający
+++ dostateczny
++++ dobry
+++++ bardzo dobry
++++++ celujący

•

oceny te są wpisywane pod koniec semestru
uczeń może również otrzymać minus z aktywności w przypadku utrudniania prowadzenia lekcji lub braku
przygotowania; po uzbieraniu czterech minusów otrzymuje ocenę niedostateczną

•

nauczyciel stosuje do zapisu oceny znak + (plus) podwyższając ocenę i znak – (minus) obniżając ocenę

Kryteria oceny:
Oceny z prac pisemnych wystawia się według następującej skali:
 - 0 - 39% punktów - niedostateczny
 - 40 - 59% punktów - dopuszczający
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 - 60 - 79% punktów - dostateczny
 - 80 - 89 % punktów - dobry
 - 90 - 100 % punktów - bardzo dobry
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyska 100% punktów z podstawowego zakresu wiadomości oraz uzyska
się co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi z pytań dodatkowych na ocenę celującą
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą jeżeli:
•
•
•
•

wykaże się znajomością podstawowych treści programowych w zakresie co najmniej 40%
posługuje się zrozumiałym językiem
potrafi przyporządkować dane zjawisko biologiczne do podanego przez nauczyciela przykładu
definiuje podstawowe pojęcia biologiczne lecz bez dokładnego ich zrozumienia

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną jeżeli:
•
•
•
•
•

wykaże się znajomością treści programowych w zakresie co najmniej 60%
posługuje się zrozumiałym językiem
zazwyczaj poprawnie używa podstawowych pojęć biologicznych
poprawnie opisuje zjawiska biologiczne
podaje nieliczne przykłady

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą jeżeli:
•
•
•
•
•

wykaże się znajomością treści programowych w zakresie co najmniej 80%
posługuje się jasnym, literackim językiem
poprawnie używa pojęć biologicznych
poprawnie opisuje zjawiska biologiczne i wyciąga wnioski
trafnie dobiera przykłady

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą jeżeli:
•
•
•
•
•
•

wykaże się znajomością treści programowych w zakresie co najmniej 90%
posługuje się jasnym, literackim językiem
trafnie analizuje dane tabelaryczne i wykresy
potrafi zinterpretować zjawiska biologiczne
posługuje się zaawansowaną terminologią biologiczną
trafnie dobiera liczne przykłady

Uczeń otrzyma ocenę celującą jeżeli
•
•
•
•
•
•

wykaże się znajomością treści programowych w zakresie 100%
wykaże się znajomością treści ponadprogramowych.
potrafi wykorzystywać wiedzę uzyskaną z innych źródeł niż szkoła
trafnie analizuje dane tabelaryczne i wykresy
samodzielnie opracowuje i przedstawia dane w formie tabeli, wykresów i schematów
trafnie interpretuje zjawiska biologiczne
2

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII
dla klas liceum profiolowanego, ogólnokształcącego i technikum ZS we WRONIU
opracowanie mgr Izabela Fiałkowska
•
•
•
•

potrafi zaprojektować doświadczenie biologiczne
posługuje się jasnym, literackim językiem
posługuje się bogatym słownictwem biologicznym
trafnie dobiera liczne przykłady pochodzące z różnych źródeł

Sposoby informowania uczniów:
a) Zapoznanie z PSO na pierwszej lekcji.
b) Udostępnienie uczniom wymagań na poszczególne oceny. Wszystkie oceny oparte o opracowanie
kryteria są jawne zarówno dla uczniów, jak i rodziców.
c) Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu tylko podczas zajęć lekcyjnych.
d) Sprawdziany i inne prace pisemne przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego.
Sposoby informowania rodziców.
 Rodzic jest informowany na bieżąco o ocenach swojego dziecka – dziennik elektroniczny.
 Na miesiąc przed wystawieniem oceny końcowej informuje się rodziców o przewidywanej ocenie
szczególnie jeśli dotyczy oceny niedostatecznej

Wszystkie inne zasady reguluje WSO
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