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Przedstawiony poniżej system oceniania został zaakceptowany przez zespół nauczycieli biologii w składzie:  

Agata Konopińska, Monika Szczucka-Smagowicz, Magdalena Żaboklicka.  
 

1. W przypadku testów semestralnych i sprawdzianów przeliczenia na ocenę liczby uzyskanych punktów 

dokonuje się na podstawie tabeli:  

  

Liczba uzyskanych punktów w %  Ocena  

< 50  niedostateczna  

≥ 50-59  dopuszczająca  

≥ 60 -74 dostateczna  

≥ 75 - 87  dobra  

≥ 88 - 95  bardzo dobra   

≥ 96 -100  celująca  

  

Progi procentowe na powyższe oceny z „+” i „–” ustala indywidualnie każdy nauczyciel. 

Pozostałe prace kontrolne z mniejszych partii materiału oraz kartkówki oceniane są na podstawie kryteriów 
ustalanych przez nauczyciela i przedstawiane uczniom na początku roku szkolnego.  

2. W ocenianiu wiedzy i umiejętności uczniów są uwzględniane następujące formy oceniania i ich wagi:  

Forma oceniania    waga 

test semestralny     3  

sprawdzian      3  

kartkówka      2  

referat, projekt    1 lub 2  

konkurs     2 lub 3  

odpowiedź ustna    1 lub 2 

aktywność na lekcji    1 lub 2 

zadania domowe     1 lub 2 

praca na lekcji     1 lub 2 

praca w domu     1 lub 2 

 

Dodatkowe zadania mogą być ocenione na „+” i „– ”(plus i minus) przy czym od 3 do 5 plusów daje ocenę 

bardzo dobrą, od 3 do 5 minusów daje ocenę niedostateczną. O liczbie plusów sumujących się na daną 

ocenę decyduje nauczyciel. 

W klasach dwujęzycznych przy każdej formie zaliczenia brana jest pod uwagę poprawność terminów 

biologicznych w języku francuskim.  

Oceny wskazane przez nauczyciela można poprawiać. Maksymalną oceną, jaką można uzyskać przy 

poprawianiu oceny, jest bardzo dobry. 



Średnia ważona ocen cząstkowych jest punktem wyjścia do ustalania oceny końcowej, ale nie determinuje 

jej jednoznacznie. 

 

3. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z biologii.   

Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z biologii po napisaniu testu z 

zakresu wskazanego przez nauczyciela na ocenę, o którą się ubiega (lub wyższą) lub po wykonaniu innej, 

wskazanej przez nauczyciela dodatkowej pracy (np. referatu).  

O formie i szczegółach uzyskania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z biologii 

decyduje nauczyciel. 

Poprawa na ocenę celującą nie jest możliwa, ponieważ ta uzyskiwana jest za całokształt osiągnięć w ciągu 

roku szkolnego, wykraczających poza wymagania programowe. 

 


