Przedmiotowy system oceniania z biologii dla
II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
1.Podstawowe kryteria oceny:
-zapamiętanie i umiejętnośd stosowania wiadomości
-umiejętnośd wnioskowania i interpretacji danych z tabel, wykresów i tekstów źródłowych
-umiejętnośd stosowania terminologii biologicznej
-obecnośd na zajęciach
2.Wymagania edukacyjne są dostępne dla uczniów na lekcjach i na stronie internetowej szkoły.
3.Uczniowie informowani są o ocenach na bieżąco, oceny mają charakter jawny, na prośbę ucznia są
umotywowane. Rodzice są informowani o ocenach na wywiadówkach w formie pisemnej lub ustnej
w czasie indywidualnej rozmowy z nauczycielem. W sytuacji nieklasyfikowania lub zagrożenia oceną
niedostateczną stosowane są kryteria WSO.
4.Ocenie podlegają :
-sprawdziany przeznaczone na całą jednostkę lekcyjną zapowiedziane i zapisane w dzienniku
lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem
-kartkówki bez zapowiedzi , których czas trwania nie przekracza 20 minut z trzech ostatnich jednostek
lekcyjnych
-projekty, prace badawcze, referaty, prezentacje
5.Uczeo ma prawo jeden raz w semestrze(klasa pierwsza) i dwa razy w semestrze ( klasa druga
i trzecia) zgłosid nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny.
6.Uczeo ma prawo jeden raz przystąpid do poprawiania oceny niedostatecznej uzyskanej ze
sprawdzianu, w terminie do 2 tygodni od dnia uzyskania wyników sprawdzianu. Formę i czas poprawy
uzgadnia z nauczycielem, jeżeli nie zgłosi się na poprawę w wyznaczonym terminie traci możliwośd
poprawy.
7.Jeżeli uczeo podczas sprawdzianu lub kartkówki korzysta z niedozwolonej pomocy, otrzymuje
ocenę niedostateczną , bez możliwości jej poprawy.
8.Do klasyfikacji uczeo musi zdobyd minimum 3 oceny w semestrze. Oceny śródroczna i koocowo
roczna nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Na ocenę koocową uczeo pracuje cały rok.

9.Skala ocen za prace pisemne obejmujące 1 lub 2 jednostki lekcyjne. Skala z kartkówek może byd
inna, ustala ją nauczyciel w zależności od stopnia trudności materiału
0-39 % niedostateczny
40-50% dopuszczający
51-70% dostateczny
71-85% dobry
86-99% bardzo dobry
100% celujący
10.W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeo zobowiązany jest do
zaliczenia materiału w terminie uzgodnionym z uczącym.
11.Uczeo może otrzymywad oceny pozytywne i negatywne z aktywności na lekcji , mogą składad się
na nie plusy i minusy z kilku lekcji.

