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1. Uczeń otrzymuje ocenę za: wartość ważona oceny
- badanie wyników nauczania – zapowiedziane 5 (w skali od 1 do 6)

(w ramach sprawdzania wiedzy)
- matury próbne – zapowiedziane 5 (w skali od 1 do 6)

(w ramach sprawdzania wiedzy)
- sprawdziany – zapowiedziane, poprzedzone 5 (w skali od 1 do 6)
lekcją powtórzeniową
- kartkówki obejmujące materiał bieżący- 4 (w skali od 1 do 5)
zapowiedziane lub niezapowiedziane
- wejściówki – zakres materiału ustalony 4 (w skali od 1 do5)
z nauczycielem 
- odpowiedzi ustne 2
- prezentacje multimedialne 3
- zadania domowe 3
- osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 5
- aktywność 3

2. Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny ze sprawdzianów i kartkówek w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela. Poprawioną ocenę wpisuje się obok wcześniej 
otrzymanej.

3. W razie nieobecności ucznia na sprawdzianie lub zapowiedzianej kartkówce – jego 
obowiązkiem jest zaliczyć materiał w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeżeli 
nie skorzysta z możliwości uzupełnienia oceny otrzymuje ocenę niedostateczną – nie 
dotyczy przewlekłej choroby, dłuższej absencji motywowanej zwolnieniami lekarskimi

4. Uczeń ma zakaz fotografowania i kserowania prac pisemnych
5. Uczeń otrzymuje prace pisemne do wglądu na lekcji (nie zabiera ich do domu)
6. Nauczyciel wpisuje oceny z matur próbnych przygotowanych przez siebie
7. Uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nie dotyczy 

ono zapowiedzianych kartkówek, lekcji powtórzeniowych i sprawdzianów.
8. Do uzyskania końcowo-rocznej oceny celującej wymagany jest udział w konkursach

 i olimpiadach
9. Zakaz korzystania na lekcji z telefonów komórkowych – w przypadku niedostosowania

się do wymagań, uczeń traci wszystkie przywileje tzn. możliwość poprawy, zgłaszania 
nieprzygotowań



Przedmiotowy system oceniania z biologii i przyrody w zakresie podstawowym

rok szkolny 2018/19

1. Uczeń otrzymuje ocenę za:                                                         wartość ważona oceny
- sprawdziany – zapowiedziane, poprzedzone 5 (w skali od 1 do 6)
 lekcją powtórzeniową
- kartkówki obejmujące materiał bieżący 4 (w skali od 1 do 5)
(max 3 lekcje) lub z lekcji bieżącej
zapowiedziane lub nie zapowiedziane
- pracę lekcyjną indywidualną lub zespołową 2
- odpowiedzi ustne 2
- prezentacje multimedialne 3
- zadania domowe 3
- aktywność    3

    2.   W razie nieobecności na sprawdzianie lub zapowiedzianej kartkówce obowiązkiem 
ucznia jest zaliczyć materiał w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni. W przeciwnym 
wypadku otrzyma ocenę niedostateczną

   3.   Oceny niedostateczne ze sprawdzianów i kartkówek można poprawiać jeden raz w 
terminie dwóch tygodni. Poprawioną ocenę wpisuje się obok wcześniej otrzymanej.

  4.   Uczeń może raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nie dotyczy ono 
zapowiedzianych kartkówek, lekcji powtórzeniowych i sprawdzianów.

5.  Uczeń ma zakaz fotografowania i kserowania prac pisemnych

6. Uczeń otrzymuje prace pisemne do wglądu na lekcji (nie zabiera ich do domu)
7. Zakaz korzystania na lekcji z telefonów komórkowych - w przypadku niedostosowania 

się do wymagań, uczeń traci wszystkie przywileje tzn. możliwość poprawy, zgłaszania 
nieprzygotowań.

8. Do uzyskania końcowo-rocznej oceny celującej wymagany jest udział w konkursach i 
olimpiadach przedmiotowych


