
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 

 

 

 

1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. 

2. Oceniane mogą być: 

a) odpowiedzi ustne: obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji i może być połączona 

z rozwiązywaniem zadań; 

b) kartkówki, obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane); 

c) sprawdziany pisemne – zapowiadane tydzień wcześniej; 

d) zadania domowe (np.: prezentacja multimedialna, modele naukowe) – przy ich ocenie bierze się 

pod uwagę terminowość i poprawność wykonania; 

e) doświadczenia przyrodnicze; 

f) aktywność na lekcji; 

g) dodatkowa samodzielna praca; 

h) zeszyt przedmiotowy – kontrolowany jest wyrywkowo podczas odpowiedzi ustnych lub przy 

sprawdzaniu zadania domowego i może być oceniony; oceniany jest pod względem 

systematyczności i estetyki prowadzenia. Ocenę niedostateczną za zeszyt można poprawić 

oddając go do ponownego sprawdzenia w ciągu tygodnia od jej uzyskania. 

i) osiągnięcia w pozaszkolnych konkursach z przedmiotu; 

j) udział w kółku biologicznym.  

4. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić do 2 tygodni od jej otrzymania. 

Termin poprawy ustala nauczyciel. Ocenę z poprawy pracy pisemnej nauczyciel wpisuje do dziennika, 

nie dubluje się ocen niedostatecznych.  

5. Na każdej lekcji uczeń ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz odrobione 

zadanie domowe. W zeszycie przedmiotowym  mają znajdować się pełne notatki z każdej zrealizowanej 

na przedmiocie lekcji (brakujące notatki uzupełniane na bieżąco). 

6. Uczeń ma prawo do zgłoszenia na początku lekcji tzw. „Np.” - zwolnienia z pytania jeden raz 

w semestrze, jeśli przedmiot jest raz w tygodniu lub 2 razy w semestrze, jeśli przedmiot jest dwa razy 

w tygodniu. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie zapisując swój numerek z zeszytu na tablicy zaraz po 

wejściu do klasy.  

8. Uczeń nieobecny na lekcji, na której był sprawdzian / kartkówka ma obowiązek napisać sprawdzian / 

kartkówkę w terminie do 2 tygodni (termin wyznacza nauczycieli w zależności od przyczyny i czasu 

trwania nieobecności ucznia). Po powrocie do szkoły, uczeń ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela 

w celu ustalenia terminu napisania sprawdzianu/kartkówki.  



9. Uczniowie mający trudności w nauce i czasowe braki, wywołane różnymi przyczynami, mogą zgłosić 

się po wskazówki i pomoc do nauczyciela.  

10. Na śródroczną ocenę mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w I półroczu, 

a na ocenę roczną – z całego roku. Braki w ocenach z obowiązkowych sprawdzianów wpływają 

niekorzystnie na ocenę śródroczną i roczną. 

11. Uczniom posiadającym opinie/orzeczenia PPP dostosowuje się wymagania zgodnie z zaleceniami 

poradni. 

12.  Prace pisemne oceniane są zgodnie z następującymi zasadami przeliczania punktów: 

0% - 30% - niedostateczny 

31% - 50% - dopuszczający 

51% - 75% - dostateczny 

76% - 89% - dobry 

90% - 99% - bardzo dobry 

100% - celujący 
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