
System oceniania na lekcjach Biologii  
 
Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za: 
- odpowiedź ustną, 
- kartkówkę, 
- sprawdzian, 
- pracę domową, 
- pracę na lekcji (również praca z mikroskopem), 
- udział w konkursach. 
Aktywność bieżąca premiowana jest „plusami”, brak zaangażowania w pracę na lekcji to „minus”.  
3 plusy dają ocenę bardzo dobrą z aktywności, 3 minusy traktowane są jak jedynka.  
W zależności od zakresu materiału poszczególne oceny mogą mieć różną wagę.  
1. Sprawdziany (różnorodne formy prac pisemnych: testy, testy wyboru, uzupełnianie luk) – zapowiada się z 
tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany obejmujące zakres całego semestru lub roku są zapowiadane z 
wyprzedzeniem dwutygodniowym. W zależności od objętości materiału oceny ze sprawdzianów mieć różną 
wagę. Poprawa ma miejsce do dwóch tygodni po sprawdzianie.  
2. Odpowiedź ustna z trzech ostatnich lekcji/kartkówka z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane, 
są traktowane jako regularne przygotowanie do zajęć wynikające z obowiązków ucznia.  
3. Uczeń powinien prowadzić zeszyt przedmiotowy – zapisywać tematy lekcji, istotne informacje, wklejać 
ocenione sprawdziany.  
4. Ocenę niedostateczną i dopuszczającą z prac pisemnych można poprawić do dwóch tygodni. Termin musi 
być uzgodniony z nauczycielem.  
5. Jeżeli uczeń nie jest przygotowany z trzech ostatnich lekcji, nie posiada zadania domowego ma prawo 
dwukrotnie w semestrze zgłosić nieprzygotowanie. Po wykorzystaniu tych możliwości uczeń za brak 
przygotowania otrzymuje ocenę niedostateczną.  
6. Nie można zgłosić nieprzygotowania na sprawdzianie lub zapowiedzianej kartkówce, podobna zasada 
tyczy się zadań domowych, projektów itp. zapowiadanych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
7. W przypadku nieobecności na zapowiedzianej pracy pisemnej uczeń powinien uzupełnić brak w ciągu 
dwóch tygodni. 
8. Niesamodzielność pracy – w przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy na lekcji lub 
niesamodzielnego zadania domowego uczeń uzyskuje P (plagiat) w dzienniku.  
9. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną. W celu ustalenia oceny nauczyciel bierze pod uwagę 
różną wagę zdobytych ocen.  Nauczyciel może zadecydować o podniesieniu oceny na podstawie dużego 
zaangażowania ucznia, sukcesów w konkursach itp. 
10. Ocena roczna jest ustalana na podstawie ocen z całego roku. 
11. W celu uzyskania wyższej niż proponowana przez nauczyciela oceny rocznej uczeń musi spełnić 
następujące warunki: 

- frekwencja 80% (za wyjątkiem uzasadnionych przypadków), 

- wszystkie nieobecności na przedmiocie usprawiedliwione, 

- przewaga ocen ze sprawdzianów na poziomie wyższym niż przewidywana ocena, 

- oceny niedostateczne ze sprawdzianów poprawione na oceny wyższe niż przewidywana w terminie 2 
tygodni od sprawdzianu, 

Jeżeli uczeń spełnia powyższe warunki, nauczyciel przygotowuje sprawdzian/test z materiału, który nie 
został opanowany na konkretną ocenę, sprawdzian oceniany jest według standardowych kryteriów oceniania 
z przedmiotu. 
Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zawarto w odrębnym dokumencie.  
Ocena celująca – 96% oraz zadanie dodatkowe 
Ocena bardzo dobra – 100% - 91% 
Ocena dobra – 90% - 76% 
Ocena dostateczna – 75% - 61% 
Ocena dopuszczająca – 60% - 51% 
Ocena niedostateczna – poniżej 50% 
W ocenianiu bieżącym nauczyciel może zadecydować o dodaniu "+" lub "-" do oceny. 


