
Przedmiotowy System Oceniania z BIOLOGII 

1. Ocenianie procentowe obowiązujące w szkole zostaje przeliczone na końcowe oceny w następujący 

sposób: 

- niedostateczny: 0-34%  
- dopuszczający: 35-49%  
- dostateczny: 50-69%  
- dobry: 70-84%  
- bardzo dobry: 85-95%  
- celujący: 96-100%  
 

 2. Wykonanie zadań z mniejszego zakresu materiału (krótka odpowiedź lub zadanie) oceniane jest w 

systemie: +/-. Przelicznik czterech uzyskanych ocen +/- jest następujący: 

(++++)  95% 

(+++-)  75% 

(++--)  50% 

(+---)  35% 

(----)  0% 

 

3. Możliwe formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:  

 sprawdzian wiadomości 

 kartkówka 

 odpowiedź 

 zadanie domowe 

 prezentacja  (plakat, referat, projekt) 

 praca na lekcji (karty pracy zajęć lekcyjnych i terenowych) 

 aktywność na zajęciach (różne formy, w tym - udział w konkursach) 

 

4. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:  

- sprawdzian wiadomości - waga 3 

- kartkówka - waga 1 lub 2 (w zależności od zakresu i rodzaju sprawdzanych wiadomości i 

umiejętności) 

-pozostałe formy -  waga 1 lub 2 (w zależności od zakresu i rodzaju sprawdzanych wiadomości i 

umiejętności oraz wkładu pracy ucznia) 

 

5. Minimalna ilość ocen do uzyskanie - 3, w tym co najmniej 1 ze sprawdzianu 

 

6. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji:  

 raz w semestrze, jeśli uczęszcza do klasy realizującej biologię w zakresie podstawowym  

 dwa razy w semestrze, jeśli uczęszcza do klasy realizującej biologię w zakresie rozszerzonym. 

Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy  i umiejętności (np. kartkówek, 

sprawdzianów) i nie może być wykorzystane w dwóch ostatnich tygodniach klasyfikacji śródrocznej i 

rocznej. Nieprzygotowanie musi być zgłoszone nauczycielowi na początku lekcji. 

 

 

 



7. Udział ucznia w pisemnych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności jest obowiązkowy. Jeśli w czasie 

pisemnego sprawdzania wiedzy uczeń jest nieobecny, a nieobecność trwa co najmniej tydzień, przystępuje 

do danego sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie później niż dwa tygodnie od dnia 

powrotu do szkoły. W przypadku krótszej nieobecności, uczeń przystępuje do sprawdzianu (lub innej 

obowiązkowej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności) na najbliższej lekcji lub w terminie ustalonym 

przez nauczyciela.  

 

8. Oceny poniżej 50% uzyskane z pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczeń może poprawić 

jeden raz w terminie ustalonym z nauczycielem, jednak nie później niż dwa tygodnie od dnia otrzymania 

ocenionej pracy. Ocena z poprawy jest wiążąca i to ona jest brana pod uwagę przy ustalaniu oceny 

śródrocznej lub rocznej. Ocena poprawiana zostaje wzięta w nawias i dziennik nie wlicza jej do średniej. 

 

9. Uczeń może otrzymać ocenę wyższą niż przewidywana ocena klasyfikacyjna roczna lub śródroczna pod 

warunkiem przystąpienia do sprawdzianu obejmującego zakres – odpowiednio: semestralnego lub 

rocznego materiału nauczania i uzyskania z niej oceny wyższej niż przewidywana. 

 

10. Uczeń w czasie zajęć biologii musi mieć ze sobą:  

 Karty Pracy Ucznia lub Maturalne Karty Pracy (w zależności od realizowanego programu) 

 podręcznik z biologii, dopuszczalne są formy elektroniczne na czytnikach z ekranami nie mniejszymi 

niż 8 cali. 

 

11. Uczeń w czasie zajęć nie może korzystać z telefonu komórkowego, z wyjątkiem sytuacji, w których 

zezwala na to nauczyciel. 
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