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I ZASADY OCENIANIA 

1. Nauczyciel systematycznie ocenia uczniów sprawdzając ich wiadomości i umiejętności. 
Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelnej informacji o specjalnych 
uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia. 

2. Ocenianie pracy uczniów odbywa się na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów, 
kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac domowych oraz aktywności uczniów na lekcji.  

3. Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

4. Procentowe proporcje poszczególnych ocen cząstkowych sprawdzianów/prac klasowych 
i kartkówek: 

celujący (6) 98 – 100%  

bardzo dobry plus (5+) 94 – 97%  

bardzo dobry (5) 88 – 93% 

bardzo dobry minus (5-) 87% 

dobry plus (4+) 82 – 86% 

dobry (4) 75 – 81%  

dobry minus (4-) 74% 

dostateczny plus (3+) 65 – 73%  

dostateczny (3) 55 – 64% 

dostateczny minus (3-) 54% 

dopuszczający plus (2+) 48 – 53% 

dopuszczający (2) 41 – 47% 

dopuszczający minus (2-) 40%  

niedostateczny plus (1+) 30 – 39%  



niedostateczny (1) 0 – 29%. 

5. Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej (teoria + zadania lub testy, w 
stosunku ilościowym określonym przez nauczyciela w chwili zapowiadania sprawdzianu).  

6. Oceny ze sprawdzianów stanowią najważniejszą cześć składową oceny semestralnej 
(rocznej). 

7. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

8. Wyniki sprawdzianu są ogłoszone do 2 tygodni po napisaniu sprawdzianu. 

9. Sprawdzian można poprawiać przez 2 tygodnie po oddaniu. 

10. Każdą ocenę ze sprawdzianu można poprawić tylko raz. 

11. Poprawa odbywa się w formie pisemnej. 

12. Poprawę można napisać, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem, na lekcji biologii 
lub w innym terminie. 

13. Uczeń „przyłapany na sciąganiu” na sprawdzianie traci prawo do poprawy sprawdzianu. 

14. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych powinien napisać go w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem, na ogół nieprzekraczającym dwóch tygodni od powrotu do 
szkoły, jeżeli nieobecność jest dłuższa niż 1 tydzień. Jeżeli nieobecność ucznia jest tylko w 
dniu lekcji biologii, pisze sprawdzian na następnej lekcji.  

15. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i są przeprowadzane z 3 ostatnich lekcji. Nie 
można ich poprawiać. 

16. Odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje. 

17. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego i podręcznika 
(dopuszczalny 1 na dwie osoby) na każdą lekcję. 

18. Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań do lekcji w ciągu semestru. 
Wyjątek stanowią zapowiedziane lekcje powtórzeniowe i sprawdziany. 

19. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumie się: brak zeszytu, brak podręcznika, brak 
pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. 

20. Za pracę w grupie wszyscy uczniowie otrzymują tę samą ocenę. 

21. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

22. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowuje się wymagania 
edukacyjne zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej po konsultacji z 
pedagogiem szkolnym. 



23. Uczeń ma wgląd do swojej pracy pisemnej na lekcji lub w terminie indywidualnie 
ustalonym z nauczycielem, a rodzice, w szkole, w obecności nauczyciela biologii lub 
wychowawcy danego ucznia. 

24. Sprawdziany i kartkówki są przechowywane do wglądu do końca sierpnia w danym roku 
szkolnym.  

25. Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji, może nie być klasyfikowany, jeżeli nauczyciel 
nie będzie mógł ocenić wiedzy posiadanej przez ucznia.  

26. Uczeń może otrzymać ocenę dodatkową za udział w konkursach, olimpiadach 
biologicznych i projektach badawczych. 
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