
Przedmiotowy system oceniania z biologii 

 

  

1. Każdy uczeń jest oceniany według znanych kryteriów. 

  100%  celująca 

90% - 99%             bardzo dobra 

75% - 89%  dobra 

 51% - 74%  dostateczna 

32% - 50% dopuszczająca 

0% - 31%  niedostateczna 

 

2.  Uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia. 

3.  Uczeń pozostawia ład i porządek na swoim stanowisku pracy po zakończonej lekcji. 

4.  Na lekcje przyrody przynosi: podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania i rysowania 

5.   Podczas lekcji uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy, nie dezorganizuje lekcji.  

6.   Ocenia się: sprawdziany (testy), 

 kartkówki, 

 prace projektowe, 

 prace długoterminowe, 

 wypowiedzi ustne, 

 samodzielna praca na lekcji, 

 prace domowe, 

 aktywność na lekcji, 

 praca w grupie, 

 przygotowanie do lekcji, 

 udział w dyskusji, 

 udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych                                                                                 

 umiejętności praktyczne np. posługiwanie się mikroskopem, kompasem, planem ,mapą 

 zeszyty. 

 

7. Sprawdziany są obowiązkowe: 

♦  Ich termin ustalony jest co najmniej tydzień wcześniej, 

♦  Sprawdziany są poprzedzone lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien się przygotować, 

♦  Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien napisać go w ciągu dwóch tygodni od dnia 

powrotu do szkoły, lub w innym terminie po ustaleniu go z nauczycielem,. 

♦ Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem, 

♦  Przy ocenianiu poprawianego sprawdzianu kryteria są takie same, ocena zostaje wpisana do dziennika (obok 

oceny z danej pracy), 

♦ Kartkówki mogą obejmować materiał z ostatnich trzech lekcji. 

8. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do zajęć bez podania przyczyny (nie 

dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów). Jeśli uczeń nie zgłosi  braku przygotowania lub zadania domowego 

na początku lekcji, otrzymuje minusa lub ocenę niedostateczną, w zależności od stopnia trudności zadanej pracy 

domowej. 

9. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe, ocenie podlegają prace w nim wykonywane. 

10. Zadania domowe są obowiązkowe, za zadanie można otrzymać „+" lub ocenę, jeżeli wcześniej uczniowie są 

poinformowani, że praca będzie podlegała ocenie. 

11.  W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na najbliższe zajęcia jeśli 

absencja trwała krócej niż trzy dni, w terminie 5 dni jeśli absencja trwała dłużej. 


