
ZASADY WSPÓŁPRACY NA LEKCJACH BIOLOGII  

1. Obowiązkiem ucznia na lekcji jest posiadanie zeszytu przedmiotowego, podręcznika oraz ćwiczeń. 

2. Zeszyt należy prowadzić starannie. 

3. Do każdej lekcji należy się przygotować (nauczenie się materiału z zeszytu oraz z podręcznika i odrobienie 

zadanego zadania domowego, uzupełnienie ćwiczeń). 

4. Uczeń na lekcjach biologii i przyrody może otrzymać ocenę z: 

- odpowiedzi ustnej (z trzech ostatnich tematów), 

- kartkówki (z trzech ostatnich lekcji), 

- pisemnego sprawdzianu lub testu, 

- pracy domowej, plakatu, albumu, projektu, folderu, referatu, pracy w grupie itp., 

- aktywności na lekcji (cztery plusy – ocena celująca, trzy minusy - niedostateczna)  

5. Kartkówka nie musi być zapowiedziana, sprawdzian - tydzień przed pisaniem.  

6. Nieprzygotowanie do lekcji można zgłosić przed zajęciami, trzy razy w semestrze (przy 2 i 3godz./tydz.) i dwa             

    razy w semestrze (przy 1godz./tydz.) bez podania przyczyny. Nie dotyczy to sprawdzianów oraz zapowiedzianych  

    wcześniej kartkówek. Nie można zgłosić braku pracy domowej, jeśli była ona zadana z więcej niż tygodniowym  

    wyprzedzeniem. Kolejne braki są równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.  
    Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania do zajęć - jeżeli uczeń był nieobecny na ostatniej       

    (jednej) lekcji, ma obowiązek uzupełnienia notatek i wykonania pracy domowej. Niewywiązanie się z tego   

    obowiązku jest równoznaczne z nieprzygotowaniem do lekcji.  

7. Po dłuższej chorobie uczeń ma tydzień na uzupełnienie braków, od momentu przyjścia do szkoły 

8. Sposób udostępniania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac uczniowi, jego rodzicom określa WSO. 

9. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu należy poprawić w uzgodnionym terminie z nauczycielem nie później niż  

w ciągu dwóch tygodni. Nie nadrobienie zaległości jest brane pod uwagę przy wystawieniu oceny semestralnej. 

10. Za udział w konkursach biologicznych w zależności od zajętego miejsca uczeń otrzymuje cząstkową ocenę bardzo   

      dobrą lub celującą. 

11. Uczeń ma prawo odwołać się od proponowanej oceny semestralnej na zasadach zawartych w Statucie Szkoły. 

12. Nauczyciel zobowiązuje się do respektowania wskazań PPP i dostosować wymagania do zaleceń. 

13. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej  nauczyciel wraz z uczniem określa sposób nadrobienia zaległości  

      z I semestru. 

14. Ocena śródroczna jest wystawiona jako średnia ważona.  

Nauczyciel,  biorąc pod uwagę całokształt pracy, możliwości i zaangażowanie ucznia, może wystawić ocenę inną niż  

wynika ze średniej ważonej. 

       Zamiana średniej na ocenę: 
• Sprawdziany, testy i kartkówki są oceniane wg skali procentowej: 

 

Ocenom przypisano następujące wartości: 

forma oceniania waga 

konkursy wojewódzkie przedmiotowe 7 

konkursy pozaszkolne 4 

konkursy szkolne 3 

sprawdzian 4 

kartkówki, odpowiedzi ustne 2 

prace domowe długoterminowe, projekty 2 

prace domowe, praca na lekcji i aktywność, praca w grupach,  1 

Inne formy np. doświadczenia eksperymenty waga ustalona na bieżąco z 

uczniami 

Oceny śródroczne i roczne wystawia się wg następującej skali: 

średnia ważona ocen cząstkowych ocena 

1,64 i poniżej 1 

od 1,65  do 2,64 2 

od 2,65  do 3,64 3 

od 3,65  do 4,64 4 

od 4,65  do 5,39 5 

od 5,40 6 

  

PROCENTY OCENA 

0 – 25% 1 

26 – 29% 1+ 

30– 35% 2- 

36 – 42% 2 

43 – 49% 2+ 

50 – 54% 3- 

55 – 60% 3 

61 – 66% 3+ 

67 – 70% 4- 

71 – 77% 4 

78 – 82% 4+ 

83 – 88 % 5- 

89 – 94% 5 

95 - 97% 5+ 

98 – 99% 6- 

100% 6 



 


