
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII 

 

1) Przedmiotem oceny z biologii są: 

a) wiedza, 

b) umiejętności, 

c) wszelkie formy aktywności na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych 

 

2) Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w ciągu dwóch semestrów oraz ocenę semestralną i końcoworoczną. 

Oceny obejmują skalę 1 - 6.  

 

0% - 30%    Niedostateczny  

31% - 50%  Dopuszczający   

51% - 75%  Dostateczny  

76% - 90%  Dobry  

91% - 99%  Bardzo dobry  

100%           Celujący  

 

3) Ocena jest obiektywna i jawna dla ucznia i jego rodziców. Uwzględnia stopień zaangażowania ucznia, jego 

intelektualne możliwości, a przede wszystkim efekty pracy. 

 

4) Waga ocen dotycząca e-dziennika: 

a) 8 – konkurs (jeśli uczeń przejdzie do następnego etapu), projekt 

b) 5 – sprawdzian 

c) 3 – kartkówka, odpowiedź ustna, zadanie domowe, zadanie dodatkowe 

d) 2 – praca na lekcji 

e) 1 - zeszyt, aktywność 

 

6) Uczeń oceniany jest systematycznie: 

a) z lekcji na lekcję - w formie odpowiedzi ustnej  

b) w formie kartkówki - z trzech ostatnich lekcji (kartkówki mogą ale nie muszą być zapowiedziane) 

c) w formie sprawdzianu - po zakończonej partii materiału (poprzedzony lekcją powtórzeniową oraz 

zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem) 

d) po wykonaniu pracy domowej  

e) podczas pracy na lekcji - aktywność  

 

 

6) Nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. Uczeń może zgłosić 2 

nieprzygotowania w ciągu semestru, za trzecim razem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

7) Aktywność na lekcjach odnotowywana jest w dzienniku w postaci (+). Po otrzymaniu trzech (+) uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  

 

8) Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną tylko ze sprawdzianu. Termin poprawy ustala wraz z 

nauczycielem nie później niż po upływie tygodnia od oddania prac. 

 

9) Wszystkie prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny. Sprawdziany uczeń oddaje 

nauczycielowi, natomiast kartkówki i karty pracy wkleja do zeszytu. 

 

10) Uczeń przyłapany na ściąganiu w trakcie pracy pisemnej otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej 

poprawy. Za ściąganie uważa się korzystanie z wszelkiego rodzaju materiałów pisemnych (również ściągi), 

podpowiedzi uczniów oraz urządzenia mobilne. 

 

11) Braki w opanowaniu materiału powstałe na skutek choroby lub uczestnictwa w konkursach i zawodach 

uczeń nadrabia sam. Jednocześnie ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela 

w razie trudności, z którymi nie może sobie poradzić. 

 

12) Na lekcji zabrania się używania telefonów komórkowych. Wyjątek stanowi sytuacja gdy nauczyciel 

pozwoli użyć telefonu w ramach zajęć dydaktycznych. 

 


