
 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z  

BIOLOGII 

 
 

 

 
1. Z przedmiotu biologia ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

 
 

a) Sprawdziany pisemne – przeprowadzane na zakończenie działu lub działów. Zapowiedziane 
są przynajmniej tydzień wcześniej. Ustalony termin, uzgodniony między nauczycielem 
a uczniami, jest  terminem ostatecznym. Uczniowie informowani są o zakresie wiadomości 
i umiejętności, jakie będą sprawdzane.  

Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę (wyjątek – praca niesamodzielna; 
nieobecność nieusprawiedliwiona) nie później niż w ciągu dwóch tygodni od chwili jej 
otrzymania. 

Ocena z poprawy jest zaliczana jako dodatkowa i widnieje w dzienniku  obok oceny 
pierwotnej.  

Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie uczestniczył w sprawdzianie 
i nieobecność ta jest usprawiedliwiona (usprawiedliwienie zaznaczone w dzienniku), może 
przystąpić do zaliczenia tej pracy. Termin tego zaliczenia uczeń uzgadnia z nauczycielem 
niezwłocznie po powrocie.  

Jeżeli nieobecność na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona, uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną i jest to ocena ostateczna.  

Uczeń po długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole ma wyznaczony 
indywidualny termin zaliczenia i ewentualnej poprawy. 
 

b) Kartkówki – obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Nie są zapowiedziane. 
Nie przewiduje się poprawy. 

 
 

c) Wypowiedzi ustne – sprawdzane pod względem rzeczowości, stosowania języka 
i terminologii  oraz umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi.  

Obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, zaś w przypadku 
zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej – z całego działu.   

Nie przewiduje się możliwości poprawy wypowiedzi ustnej. 
 

d) Aktywność na lekcji i prace domowe – mogą być oceniane w postaci ocen. Nie przewiduje 
się poprawy. 

 
 

e) Osiągnięcia w konkursach – uczeń oceniany jest za wyniki, z uwzględnieniem skali 
trudności konkursu i jego rangi. 
 

2. Normy wymagań na poszczególne oceny: 
 
0 – 39% - niedostateczny 
40 – 49% -dopuszczający 
50 – 74% - dostateczny 
75 – 89% - dobry 
90 – 99% - bardzo dobry 
100% – celujący. 
 

3. Stwierdzenie niesamodzielnej pracy ucznia jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej 
bez możliwości poprawienia jej. 



 
4. Wystawienie oceny semestralnej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, 

obliczając średnią ważoną. Wagi poszczególnych form aktywności ucznia: 
 
 

- sprawdzian – 4, 
- odpowiedź, kartkówka – 3, 
- zadanie domowe – 2, 
- aktywność, praca na lekcji – 1, 
- prezentacje multimedialne - 2 
- konkursy – waga zależy od skali trudności i rangi konkursu. 

 
Nauczyciel nie ma obowiązku ponownego sprawdzania wiedzy ucznia przed wystawieniem oceny 
semestralnej i końcowej. Ocena semestralna jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny 
końcoworocznej. 
 

5. Przy ustalaniu ocen końcoworocznych uczeń może otrzymać następujące oceny: 
 
Niedostateczny mniej niż 1,51 
Dopuszczający 1,51 – 2,75 

            Dostateczny  2,76 – 3,75 
 Dobry 3,76 – 4,7 
 Bardzo dobry 4,71 – 5,44 
 Celujący od 5,45 
 

 
6. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji tyle razy w ciągu semestru, ile jest spotkań 

z biologii w ciągu tygodnia.  
 Nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi od razu po wejściu do sali lekcyjnej.  
Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej lub zapowiedzianego 
sprawdzianu.  
 Za brak przygotowania do lekcji uważać należy: brak pracy domowej, brak gotowości do kontroli 
ustnej lub kartkówki, brak zeszytu przedmiotowego. 
 

7. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego (lub zeszytu przedmiotowego 
i kart pracy), w którym na każdej lekcji wpisuje jej temat i sporządza notatkę. Obowiązkowo powinny 
znajdować się w nim odrobione prace domowe.  
 

8. Brak zeszytu (brak kart pracy) w sytuacji zadanej pracy domowej jest równoznaczny z uzyskaniem 
oceny niedostatecznej. 

 


