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I. Zasady ogólne 

1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

2. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze. Nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. Nieprzygotowanie obejmuje: 

odpowiedź, niezapowiedzianą kartkówkę, brak zadania domowego, brak zeszytu, brak 

materiałów ćwiczeniowych. Za każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji lub brak 

zadania wpisuje się uczniowi minus. Trzy minusy to ocena niedostateczna. 

3. Jeśli uczeń był nieobecny w szkole minimum tydzień (tuż przed lekcją), zwolniony 

jest z pisania zapowiedzianej kartkówki, odpowiedzi czy posiadania zadania 

domowego. Jeśli jego nieobecność była krótsza, ma obowiązek napisania kartkówki. 

4. Uczeń ma obowiązek systematycznego prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego i wymaganych ćwiczeń/ materiałów edukacyjnych oraz 

uzupełnienia braków spowodowanych nieobecnością w szkole. 

5. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w 

czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac, które nie zostały napisane 

samodzielnie skutkuje oceną niedostateczną. 

6. Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % zajęć w semestrze nie może być klasyfikowany.  

7. Sprawdziany są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej i zapisane w 

dzienniku lekcyjnym. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych (np. 

dłuższa nieobecność w szkole), ma obowiązek napisać go w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem w przeciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły.  

8.Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy klasowej 

na pierwszej lekcji, na którą przyszedł. 

9. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu, 

zostaje on przesunięty na termin ponownie uzgodniony z klasą, przy czym nie 

obowiązuje tydzień wyprzedzenia. 

10. Uczeń ma prawo do poprawy każdego sprawdzianu tylko raz w formie i terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Obok oceny pierwotnej zostaje wpisana ocena lepsza i 



jest traktowana priorytetowo przy klasyfikacji. Jeżeli uczeń nie zgłosi się w 

wyznaczonym terminie (w przeciągu dwóch tygodniu od momentu powrotu do 

szkoły) ocena zostaje podtrzymana.  

11. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za nieuczciwe zachowanie na 

sprawdzianie (odpisywanie, rozmawianie, posiadanie „ściągi” itp.) traci prawo do jej 

poprawy. 

12. Odpowiedzi ustne i kartkówki dotyczą trzech ostatnich tematów (nie lekcji) i nie 

muszą być zapowiedziane przez nauczyciela. Sprawdzają przygotowanie do lekcji 

bieżącej. W przypadku nieobecności ucznia nauczyciel może, ale nie musi odpytać 

ucznia w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły. Kartkówek i 

odpowiedzi ustnych nie można poprawiać. 

13. Termin podania wyników prac pisemnych nie powinien przekraczać dwóch 

tygodni od czasu ich przeprowadzenia. 

14. Ocenione prace nauczyciel daje do wglądu uczniom, omawia błędy, a następnie 

przechowuje do końca roku szkolnego i udostępnia w razie potrzeby rodzicom lub 

prawnym opiekunom ucznia. 

15. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny. 

16. Użycie języka obcego na lekcjach jest dostosowane do poziomu jego znajomości 

przez uczniów oraz stopnia trudności omawianych zagadnień w proporcji określonych 

przez nauczyciela przedmiotu. 

17. Dobro przedmiotowe przeważa nad dobrem językowym, co oznacza, że 

najważniejsze jest opanowanie materiału w języku polskim zgodnie z podstawą 

programową. Wymagane jest jednak również opanowanie wybranych obszarów w 

języku angielskim, m.in.: wyznaczone słówka, definicje, projekt językowy, zadania 

domowe, poszczególne zadania ćwiczeniowe czy komunikacja na lekcji zgodnie z 

programem nauczania w klasie dwujęzycznej przedmiotu biologia. 

18. Stopień na koniec roku szkolnego ustala się na podstawie ocen uzyskanych z I i II 

semestru. 

19. Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są 

ocena śródroczna i ocena roczna. Wystawia je nauczyciel po uwzględnieniu 

wszystkich form aktywności ucznia oraz wagi ocen cząstkowych. 

20. Ustalona przez nauczyciela końcowa (roczna) ocena niedostateczna może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

21. Nie później niż tydzień przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o 

przewidywanej dla niego ocenie. 



22. Podczas wystawiania oceny semestralnej lub rocznej nauczyciel oblicza średnią 

ważoną, uwzględniając wagi zapisane poniżej. 

 

II. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

- odpowiedzi ustne – waga 2 (w języku polskim i angielskim – np. definicje, opis 

procesów biologicznych, słownictwo wymagane w języku angielskim) 

- prace pisemne (sprawdziany – waga 3 w języku polskim i angielskim, kartkówki – 

waga 2) 

- zadania domowe – waga 1 – w języku angielskim 

- aktywność na lekcji – waga 1 – w języku polskim i angielskim 

- projekt grupowy – waga 3 – w języku angielskim 

- prowadzenie zeszytu – waga 2 – w języku polskim i angielskim 

- udział w konkursach  biologicznych – waga 2 – w języku polskim i angielskim 

- portfolio językowe – waga 2 (gromadzenie materiałów edukacyjnych i prac własnych 

związanych z przedmiotem – w języku polskim i angielskim) 

Sprawdziany i kartkówki są oceniane punktowo, a punkty przeliczane są na oceny 

zgodnie z WSO wg skali procentowej: 

100%-98% - celujący 

97%-90% - bardzo dobry 

89%-75% - dobry 

74%-50% - dostateczny 

49%-30% - dopuszczający 

29%-0% - niedostateczny 

 

III . Ocenie podlega: 

1. Znajomość i rozumienie treści programowych. 

2. Umiejętność przeprowadzenia obserwacji i doświadczeń. 

3. Stosowanie terminów biologicznych (w języku polskim i angielskim). 

4. Poziom językowy opanowanych treści. 

5. Umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji. 

6. Stopień zaangażowania podczas lekcji oraz wykonywania projektów 

grupowych. 



 

 

IV. Ogólne kryteria oceny. 

Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej, 

 opanuje wiadomości i umiejętności ponadprogramowe, 

 posługuje się bogatym słownictwem biologicznym - w języku polskim i 
angielskim 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, uzyskuje maksymalne wyniki z prac pisemnych i 
odpowiedzi ustnych, odpowiada na dodatkowe pytania, 

 potrafi wykorzystywać uzyskaną wiedzę na lekcjach innych przedmiotów oraz 
poza szkołą, 

 trafnie analizuje i interpretuje oraz samodzielnie opracowuje i przedstawia 
informacje oraz dane pochodzące z różnych źródeł, 

 trafnie analizuje zjawiska i procesy biologiczne, 

 potrafi zaprojektować doświadczenie biologiczne i zinterpretować jego wyniki, 

 formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, trafnie dobierając liczne 
przykłady. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej, 

 poprawnie posługuje się słownictwem biologicznym w języku polskim i 
angielskim, 

 wykazuje szczególne zainteresowanie naukami biologicznymi, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji 

 trafnie analizuje i interpretuje informacje i dane pochodzące z różnych źródeł, 

 potrafi zinterpretować zjawiska biologiczne, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego 
rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach. 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: 

 opanuje bardziej złożone wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania oraz posługuje się 
poprawną terminologią biologiczną w języku polskim i angielskim, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji 

 poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, wyciąga właściwe wnioski oraz trafnie 
dobiera przykłady, 



 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego 
rozwiązywania typowych problemów, w przypadkach trudniejszych rozwiązuje 
problemy z pomocą nauczyciela. 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli: 

 opanuje najważniejsze, przystępne i niezbyt złożone wiadomości i umiejętności 
programowe, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 udziela odpowiedzi na proste pytania, posługując się zrozumiałym językiem i 
podstawową terminologią biologiczną, 

 wykazuje zadowalającą aktywność na lekcji 

 korzysta samodzielnie lub z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji, 

 zazwyczaj poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, podaje nieliczne przykłady, 

 rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności. 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli: 

 opanuje wiadomości i umiejętności programowe w stopniu umożliwiającym 
kontynuowanie dalszego kształcenia, 

 udziela odpowiedzi na pytania o niskim stopniu trudności, posługując się 
zrozumiałym językiem i elementarną terminologią biologiczną, 

 wykazuje minimalną aktywność na lekcji 

 korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji. 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli: 

 nie opanował w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie wiadomości i 
umiejętności określonych w podstawie programowej, 

 nie przyswaja wiedzy oraz jest niesystematyczny w wykonywaniu prac 
domowych, 

 nie posługuje się elementarnymi pojęciami biologicznymi oraz nie próbuje 
rozwiązać zadań o minimalnym stopniu trudności, 

 nie wykonuje instrukcji i nie podejmuje współpracy z nauczycielem, 

 wykazuje bierną postawę na lekcji. 

 

 

V. Prawa i obowiązki ocenianych 

Uczeń ma prawo do: 

• znajomości kryteriów oceniania, 

• egzaminu sprawdzającego, 

• otrzymania uzasadnienia oceny, 

• pomocy dydaktycznej oraz wsparcia ze strony nauczyciela. 

Uczeń ma obowiązek: 



• uzupełniania braków wiadomości i umiejętności wskazanych przez nauczyciela, 

zwłaszcza w sytuacji nieobecności na lekcji, 

• przestrzegania ustalonych reguł. 

Rodzic ma prawo do: 

• znajomości kryteriów i wymagań, 

• jawności oceny i jej umotywowania, 

• wglądu w prace swego dziecka. 

• znajomości form i częstotliwości sprawdzianów, oraz innych form sprawdzania 

wiedzy. 

Nauczyciel ma prawo do: 

• oczekiwania od ucznia respektowania ustalonych reguł, 

• współdziałania z rodzicami. 

 


