
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII 

 

Formy i narzędzia: 

 

Na lekcjach biologii sprawdzane i oceniane będą: 

1. Prace pisemne 

a) Prace kontrolne (sprawdziany, testy) 

b) Kartkówki  

c) Prace domowe 

d) Prace w zeszycie przedmiotowym 

e) Zadania w zeszycie ćwiczeń 

2. Odpowiedzi ustne; 

3. Indywidualna i grupowa praca ucznia podczas lekcji; 

4. Wykonywanie zadań dodatkowych o podwyższonym stopniu trudności; 

5. Aktywność ucznia. 

Tryb oceniania: 

 

1. Prace kontrolne są obowiązkowe. Uczeń, który z przyczyn obiektywnych był nieobecny na 

sprawdzianie, otrzymuje wpis „nb”, który odpowiada 0. Jeżeli uczeń napisze sprawdzian  

w ciągu dwóch tygodni, wpis „nb” zostaje zastąpiony oceną uzyskaną ze sprawdzianu. 

2. Poprawa oceny niedostatecznej z pracy kontrolnej jest dobrowolna. Ocenę uzyskaną 

z pracy kontrolnej można poprawić w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

3. Poprawę oceny uczeń pisze tylko raz. 

4. Prace kontrolne kończące dział zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem oraz 

poprzedzone powtórzeniem wiadomości. 

5. Odpowiedzi ustne oraz kartkówki (zapowiedziane lub niezapowiedziane) obejmują materiał  

z trzech ostatnich tematów lub wyszczególnionych zagadnień wcześniej zapowiedzianych 

przez nauczyciela. 

6. Każdy uczeń jest zobowiązany do systematycznego i starannego prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń. 

7. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych konsekwencji                                       

w ciągu semestru: 1 raz przy jednej godzinie tygodniowo; 2 razy przy dwóch godzinach 

tygodniowo. 

8. Nieprzygotowanie do lekcji oznacza brak wiedzy z ostatnich trzech tematów, brak zadania 

domowego, uzupełnionego zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń. 

9. Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne oceny są dostępne u nauczyciela i na stronie 

internetowej szkoły. 

10. Praca ucznia na lekcji oceniana może być także „+” lub „-”Zasady przeliczania „+” i „-” na oceny są 

następujące: +++++ to bardzo dobry, ----- to niedostateczny. 

11. Ocena półroczna i końcoworoczna  jest wystawiana na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych:      

cel - 5,4 i powyżej, 

bdb - 4,60 – 5,39, 

db - 3,60 – 4,59, 

dst - 2,70 – 3,59, 

dop - 1,75 – 2,69, 

ndst - 1,74 i poniżej. 


