
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

Przedmiotowy System Oceniania 
z biologii

I. Postanowienia wstępne

1. Przedmiotowy System Oceniania jest dokumentem określającym szczegółowo kwestie 
oceniania z poszczególnych przedmiotów.

2. Kwestie nie poruszone w Przedmiotowym Systemie Oceniania reguluje Statut                   
II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie.

II. Wymagania edukacyjne

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zgodne są ze Statutem Szkoły oraz 
obowiązującą aktualnie podstawą programową.

III. Obszary aktywności

1. Na lekcji oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 
a. rozumienie pojęć, znajomość faktów, 
b. znajomość zależności przyczynowo-skutkowych,
c. rozwiązywanie ćwiczeń z wykorzystaniem poznanych metod, 
d. posługiwanie się odpowiednią terminologią biologiczną, 
e. analizowanie tekstu, wykresu, tabeli i schematu 
f. stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów,
g. prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach, 
h. aktywność na lekcji, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

IV. Liczba i rodzaj obowiązkowych form oceniania

1. Minimalna liczba ocen w semestrze określona jest w Statucie Szkoły.
2. Ustala się minimalną liczbę pisemnych prac kontrolnych w ciągu semestru:
a. przedmiot biologia - poziom podstawowy - minimum jedną pisemną pracę kontrolną,          

w tym co najmniej jeden sprawdzian,
b. przedmiot biologia - poziom rozszerzony - minimum sześć pisemnych prac 

kontrolnych, w tym co najmniej cztery sprawdziany.
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V. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej (rocznej) oceny 

klasyfikacyjnej

1. Propozycja śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej jest zgodna ze średnią ważoną 
ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru (roku szkolnego).

2. W wyjątkowych przypadkach uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę 
klasyfikacyjną, jeżeli do jej uzyskania brakuje jednej dziesiątej części danej oceny. Nie 
dotyczy to oceny dopuszczającej.

3. Warunki i tryb uzyskania oceny ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne.
4. Nauczyciel rozpatruje sprawę każdego ucznia indywidualnie, biorąc pod uwagę 

frekwencję i aktywność na zajęciach, zaliczenie obowiązkowych form sprawdzania 
wiedzy oraz udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

VI. Tryb zgłaszania nieprzygotowania do lekcji

1. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza przed rozpoczęciem lekcji lub w trakcie 
sprawdzania listy obecności. Nieprzygotowanie do lekcji oznacza jedną z przyczyn: 
brak gotowości do odpowiedzi, brak pracy domowej, brak zeszytu, brak pomocy 
potrzebnych do pracy na lekcji (podręcznik, ćwiczenia, karty pracy itp.). 
Nieprzygotowanie do lekcji nauczyciel zaznacza w dzienniku.

2. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z pisania zapowiedzianych prac kontrolnych.
3. Liczba nieprzygotowań jaka przysługuje uczniowi jest określona w Statucie Szkoły.

VII. Ocena aktywności na lekcji

1. Aktywność na lekcji może być nagrodzona oceną cząstkową lub znakiem plus. 
Uzyskanie pięciu plusów skutkuje wpisaniem oceny bardzo dobrej. 

2. O formie wyboru oceniania aktywności decyduje nauczyciel przedmiotu, informując            
o tym uczniów na początku roku szkolnego.
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