
Przedmiotowy system oceniania z biologii 

Rok szkolny 2022/2023  

1. Wszystkie oceny, które uzyskuje uczeń w procesie nauczania są jawne. Informacje o ocenie uzyskuje 

uczeń od nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy. 

2. Ocenie podlegają: prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca ucznia na lekcji 

(aktywność), prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

3. Praca klasowa przeprowadzana jest w formie pisemnej na zakończenie każdego działu i zapowiadana jest 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ocena z poprawy pracy klasowej jest wpisywana do dziennika. 

4. Kartkówki przeprowadzane są w formie pisemnej z 2,3 ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane 

przez nauczyciela. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie.  

5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub kartkówce musi ją napisać w terminie uzgodnionym przez 

nauczyciela.  

6. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, zapisywać w nim notatki z lekcji i uzupełniać na 

bieżąco zaległości. Zeszyt musi zawierać tematy, zapisy poleceń prac domowych, notatki. Zeszyt ma być 

prowadzony starannie. 

7. Brak zeszytu, pracy domowej, nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza na początku lekcji. Nie można 

jednak tego przywileju zgłosić przed zapowiedzianą kartkówką lub sprawdzianem oraz na powtórzeniu 

wiadomości. 

8. W przypadku długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo tuż po przyjściu do szkoły 

zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. 

9. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowane do lekcji. 

10. Aktywność oceniana jest plusami i minusami, które po zsumowaniu zamienia się na ocenę cząstkową  

( 5 plusów – ocena bardzo dobra). Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej 

pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji 

przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji. Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak 

przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji 

(3 minusy – ocena niedostateczna). 

11. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz 

ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 

12. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania 

poszczególnych działów tematycznych, ocenianych na podstawie różnych form sprawdzania wiadomości 

i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa WSO. 

13. Przy ocenie z prac pisemnych obowiązują porównywalne normy procentowe punktacji:  

Praca klasowa 

0% - 34 % - ocena niedostateczna 

35% - 50 % - ocena dopuszczająca 

51% - 74% - ocena dostateczna  

75% - 89% - ocena dobra 

90% - 99% - ocena bardzo dobra 

100% - ocena celująca 

 

Kartkówka  

0% - 34 % - ocena niedostateczna 

35% - 50 % - ocena dopuszczająca 

51% - 74% - ocena dostateczna 

75% - 94% - ocena dobra 

95% - 100% - ocena bardzo dobra 

 

14. Oceny uzyskane przez ucznia maję następujące wagi: 

Sprawdzian – waga 5 

Kartkówka – waga 3 

Praca klasowa – waga 1 lub 2 

Aktywność – waga 2  

 

                                                                                   


