
BIOLOGIA – SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA W LICEUM 
w roku szkolnym 2022/2023 

nauczyciel: Teresa Tomaszewska-Kupczyk klasa III H/p 

1. Podręcznik: Biologia na czasie 3 zakres podstawowy (wydawnictwo Nowa Era) 
2.Zeszyt w kratkę 
3. Przybory: ołówek, gumka, linijka 
Formy sprawdzenia osiągnięć: 

 Ustne sprawdzenie wiadomości uczniów (trzy ostatnie tematy lekcyjne) 
 Prace pisemne - kartkówki niezapowiedziane obejmujące trzy ostatnie tematy lekcyjne 
 Prace pisemne - sprawdziany (również w formie testów np.: krótkiej odpowiedzi z luką, na dobieranie, 

wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz) – zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Swoim 
zakresem obejmują większą partię materiału np. dział programu. Zmiana terminu sprawdzianu jest możliwa 
jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. 

Zasady oceniania 
 W okresie uczeń ma prawo być 1 raz nieprzygotowany do lekcji. 
 Uczeń posiada prawo do napisania sprawdzianu w innym terminie, nie później niż 2 tygodnie po ustalonym 

terminie (inicjatywa należy do ucznia). 
 Jeżeli uczeń nie dopełni obowiązku ustalenia z nauczycielem terminu napisania zaległej pracy lub po 

uzgodnieniu terminu nie napisze jej z powodów nieusprawiedliwionych, jest zobowiązany do napisania tej 
pracy na najbliższej lekcji, na której będzie obecny. 

 Uczeń nie może poprawiać kartkówek. 
 Uczeń ma możliwość poprawienia cząstkowych ocen niedostatecznych ze sprawdzianu w ciągu okresu. 

Niezgłoszenie się ucznia na poprawę w uzgodnionym terminie oznacza rezygnację z możliwości uzyskania 
pozytywnej oceny. 

 Uczeń może poprawić w okresie wybraną jedną pracę, z której uzyskał ocenę inną niż niedostateczna. 
 Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia okresowej oceny niedostatecznej. Termin tej poprawy 

upływa 20.02.2023 r. 
 Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną z danego sprawdzianu/kartkówki. 
 Oceniana jest aktywność na lekcji. 
 Przewiduje się 6 - 10 prac pisemnych w ciągu roku. 
 Ostateczny termin zaległych popraw sprawdzianów w drugim okresie – 27.05.2023 r. Nie ma możliwości 

poprawy ostatniego sprawdzianu. 
 Oceny cząstkowe ustalone są w skali stopniowej (1,2,3,4,5,6). 
 Punkty z prac pisemnych będą przeliczane na oceny zgodnie z podanymi progami procentowymi: 

Ocena: niedostateczny  - 0 – 39% 
dopuszczający  - 40 – 49% 
dopuszczający plus - 50 – 54% 
dostateczny  - 55 – 69% 
dostateczny plus - 70 – 74% 
dobry   - 75 – 84% 
dobry plus  - 85 – 89% 
bardzo dobry  - 90 – 97% 
celujący  - 98 i w górę  

Ocena okresowa wystawiana jest jako średnia z ocen cząstkowych. Przy wystawianiu oceny rocznej brana jest 
również pod uwagę ocena za I okres (ocena końcowa jest średnią ze średnich za I i II okres) Jedną ocenę wyższą 
od niedostatecznej uczeń może poprawić, gdy ocena okresowa/roczna waha się, czyli jest bliska granicy 



wyznaczonych przedziałów tzn.: 2,70; 3,70; 4,70. Ocenę końcową można podwyższyć uwzględniając: postęp, 
aktywność ucznia na lekcjach, zaangażowanie oraz pisząc sprawdzian z wyznaczonej partii materiału. 

   Średnia:       0,00 – 1,74 – ocena niedostateczna 
                             1,75 – 2,74 – ocena dopuszczająca 
                             2,75 – 3,74 – ocena dostateczna 
                             3,75 – 4,74 – ocena dobra 
                             4,75 – 4,99 – ocena bardzo dobra 
                             5,0 i powyżej – ocena celująca 

Wymagania edukacyjne zostały przedstawione uczniom na pierwszej lekcji biologii. Zostały one przyjęte do 
wiadomości i zaakceptowane przez uczniów. 

 


