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1. Zasady oceniania zostały opracowane zgodnie z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego 

 zawartymi w Statucie Szkoły. Wszystkie sprawy nie ujęte w zasadach oceniania będą 

 rozpatrywane zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 

2.  Oceny cząstkowe na biologii uczeń otrzymuje za: 

• prace pisemne (tj. sprawdziany oraz testy), obejmujące określone partie materiału - waga 3 

• kartkówki (zapowiedziane lub nie zapowiedziane, przeprowadzone w różnym momencie 

lekcji) i odpowiedzi ustne zakresem wiadomości obejmujące materiał maksymalnie z trzech 

ostatnich tematów - waga 2 

• aktywność na zajęciach - waga 1 

• poprawnie wykonane ćwiczenia laboratoryjne - waga 1 

• prace dodatkowe  tj. zadania domowe, karty pracy, quizy, referaty, prezentacje 

multimedialne, udział w konkursach przedmiotowych, realizacja projektu itp. - waga 1 

 

3.   Prace pisemne oceniane są punktowo, a następnie uzyskane punkty przeliczane są na ocenę 

 według następującej skali: 

 

  celujący   od 96% 

  bardzo dobry   od 85% 

dobry   od 70% 

dostateczny  od 52% 

dopuszczający  od 40% 

niedostateczny mniej niż 40% 

 

Dopuszcza się wpisywanie do dziennika elektronicznego procentowych wyników 

wybranych form weryfikacji wiedzy, przy czym nie są one liczone do średniej. 

 

 

4. Prace klasowe (tj. sprawdziany, testy, zapowiedziane kartkówki) są obowiązkowe.  

 

  W przypadku nieobecności uczeń  ma obowiązek zaliczyć zaległą pracę w okresie 2 

 tygodni od powrotu do szkoły w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.W przypadku, 

 kiedy uczeń unika napisania zaległej pracy klasowej lub sprawdzianu, nauczyciel może 

 zobowiązać go do napisania tej pracy pisemnej na dowolnej lekcji biologii, na której uczeń 

 jest obecny.   

 

5.   W przypadku pracy klasowej wagi 3 uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny, w 

 terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Ostateczną oceną z danej pracy klasowej lub 

 sprawdzianu jest średnia arytmetyczna pierwszej oceny i oceny uzyskanej z poprawy z 

 wagą 3. 

 Ocen z kartkówek nie poprawia się, chyba, że nauczyciel postanowi inaczej. 

  Jeżeli uczeń w przewidzianym terminie nie dokona poprawy oceny  niedostatecznej, 

 nie może już jej poprawić w późniejszym terminie np.: w czasie  klasyfikacji  śródrocznej 

 lub rocznej. 

 



6. Uczeń za niesamodzielną pracę (ściąga, podpowiedź) otrzymuje ocenę niedostateczną.   

  

7.  Aktywność na lekcji i zadania domowe (obowiązkowe i dla chętnych) - mogą być oceniane 

 w postaci ocen lub plusów - w zależności od rodzaju zadania, wkładu pracy i 

 zaangażowania  ucznia. Decyzję o formie oceny pracy domowej lub aktywności 

 podejmuje nauczyciel. 

           W przypadku stosowania plusów – uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi 

 cztery  plusy; gdy zgromadzi sześć plusów otrzymje ocenę celującą; gdy zgromadzi ich 

 mniej, w  końcu semestru lub roku szkolnego zostaną zamienione odpowiednio: przy trzech 

 plusach na ocenę dobrą, a w  przypadku dwóch na dostateczną, chyba, że uczeń zrezygnuje 

z  wpisania oceny.  W przypadku bardzo dużej aktywności uczeń może otrzymać w jednym 

 semestrze kilka ocen.  

 

8.  Prowadzenie zeszytu i robienie notatek jest  obowiązkowe. Nauczyciel w dowolnym 

 momencie może sprawdzać notatki i je oceniać.  W przypadku gdy uczeń zapomni zeszytu, 

 nie odrobi  zadania zgłasza to nauczycielowi na początku lekcji i dostaje "bz". Jeśli 

 nauczyciel zauważy brak zeszytu, brak notatki lub zadania w czasie lekcji, a uczeń  nie 

 zgłosił tego faktu przed zajęciami wpisuje uczniowi ocenę niedostateczną (waga 1). 

 Uczeń w ciągu jednego półrocza może zgłosić dwa razy brak zadania/zeszytu. Przy 

 następnych brakach otrzymje ocenę niedostateczną. Może też jeden raz w ciągu  półrocza 

 zgłosić nauczycielowi na początku zajęć swoje nieprzygotowanie. Nie dotyczy to 

 zapowiedzianych prac pisemnych. Do dziennika ma wpisane „np”. 

 

9. Oceny:  śródroczna i roczna  są  średnią ważoną ocen cząstkowych. Ocena roczna jest 

 średnią ważoną wszystkich ocen zdobytych przez ucznia w ciągu roku szkolnego 

 z pominięciem oceny śródrocznej.  

 

 Średnia jest przeliczana na ocenę według zasady: 

a)       ocena dopuszczająca – średnia co najmniej 1,7 

b)       ocena dostateczna – średnia co najmniej 2,5 

c)       ocena dobra – średnia co najmniej 3,5 

d)       ocena bardzo dobra – średnia co najmniej 4,5 

e)       ocenę celującą otrzymuje uczeń którego średnia ważona wynosi co najmniej 5,3 i/lub    

bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach biologicznych (laureat,  

finalista) na szczeblu przynajmniej powiatowym. 

10. Uczeń po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć 

 edukacyjnych może zwrócić się do nauczyciela przedmiotu z wnioskiem o przeprowadzenie 

 dodatkowego sprawdzianu swojej wiedzy i umiejętności (tryb postępowania reguluje statut 

 szkoły ). Uczeń, który uzyskał ocenę roczną niedostateczną, może ją poprawić zgodnie  z 

 zasadami ujętymi w statucie (egzamin poprawkowy). 

  

 11 Na lekcjach biologii i w  pracowni biologicznej należy przestrzegać ogólne zasady 

 bezpieczeństwa i regulamin pracowni.  Podczas pracy z mikroskopem i zajęć 

 laboratoryjnych stosować się do podanej instrukcji. 

 

  12.  W wypadku kształcenia na odległość: 

 

Wszystkie zajęcia zaplanowane przez nauczyciela w zakresie zdalnej edukacji są obowiązkowe. 

  Ocenianiu podlegają następujące aktywności uczniów wyminienione wyżej. 



Wszystkie oceny uzyskane w trakcie zdalnego nauczania mają wagę 1. 

  Prace, które podlegają ocenie uczeń ma obowiązek wykonać i przesyłać nauczycielowi we 

wskazany przez niego sposób oraz w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Niedotrzymanie 

ustalonego terminu skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

Uczeń, który z powodu choroby nie weźmie udziału w zaplanowanym sprawdzianie wiedzy jest 

zobowiązany do napisania testu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. 

  Przy odpowiedziach ustnychoraz podczas sprawdzianów ucznia obowiązuje włączona kamera. 

 

13. Od powyższych zasad mogą istnieć odstępstwa, ale tylko na korzyść ucznia. 

 


