
Biologia

1. Uczeń oceniany jest według skali ocen 1 – 6.

2. Formy pracy ucznia podlegające ocenie:

A/ sprawdziany (prace klasowe, testy, praca projektowo - badawcza) – prace 

klasowe, testy zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Prace projektowo – 

badawcze wykonywane ściśle według instrukcji podanej przez nauczyciela 

B/ kartkówki – kartkówek i testów diagnostycznych nauczyciel nie zapowiada. 

Kartkówki obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów;

C/ zadania dodatkowe – prace dodatkowe do wykonania w domu, projekty, prace 

plastyczne, prowadzenie zeszytu ćwiczeń, inna aktywność ucznia;

D/ praca na lekcjach – zaangażowanie w realizację zadań, samodzielność, 

wyczerpanie tematu, estetyka wykonanych prac, współpraca w grupie, wypowiedzi 

ustne długie (obejmują zakres materiału z dwóch ostatnich tematów) lub krótkie 

wypowiedzi podczas lekcji, przygotowanie do lekcji.

3. Obowiązujące progi procentowe przy ocenianiu pracy pisemnych:
Progi procentowe
Ocena
95 – 100% celujący
85 – 94% bardzo dobry
70 – 84% dobry
50 – 69% dostateczny
30 – 49% dopuszczający
0 – 29% niedostateczny

4. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania do lekcji w semestrze, każde 

kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

5. Uczeń ma prawo do poprawy oceny sprawdzianu/pracy klasowej w terminie

i trybie ustalonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa tygodnie od podania 

wyników pracy klasowej. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną. Uczeń traci prawo 

do poprawy oceny, gdy w trakcie pisania korzystał ze ściąg i innych niedozwolonych 

pomocy lub nie zgłosił się na poprawę w wyznaczonym terminie (obecność 

nieusprawiedliwiona).

6. Uczeń złapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną.

7. Warunkiem umożliwiającym uzyskanie wyższej niż przewidywana okresowa, roczna 

(końcowa) ocena klasyfikacyjna z biologii jest:

a) proporcjonalnie niższa liczba ocen w porównaniu z pozostałymi uczniami w klasie

spowodowana długotrwałą chorobą (nieobecność usprawiedliwiona)



b) uzyskanie przynajmniej 50% ocen cząstkowych wartości oceny, o którą uczeń się 

ubiega (w tym obowiązkowo ze sprawdzianów).

8. Wyższej oceny niż przewidywana nie może uzyskać uczeń, jeżeli nie napisał zaległej 

pracy kontrolnej w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu.

9. Ocena śródroczna, roczna lub końcowa ucznia jest obliczana na podstawie średniej 

ważonej. Technika pomiaru cząstkowych osiągnięć ucznia:

 Praca klasowa, sprawdzian (z zadanej partii materiału, w przypadkach losowych 

uczeń ma możliwość odpowiedzi ustnej), praca projektowo – badawcza (wykonana 

zgodnie z podaną instrukcją), a także sukcesy w konkursach międzyszkolnych (1, 2, 3

miejsce oraz wyróżnienia) – waga 4

 Krótkie formy sprawdzania wiedzy (kartkówki, odpowiedzi ustne) – waga 3

 Praca na lekcji, aktywność – waga 2

 Prace dodatkowe (prace domowe, referaty, prezentacje, lapbooki, plakaty, diagnozy) 

– waga 1

Na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza.
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