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I.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA 

 

1. Rodzaje stosowanych ocen z przypisaną wagą 

Obowiązujące oceny cząstkowe, śródroczne i roczne w klasach V-VIII: 
 
6 – cel. – ocena celująca              
5 – bdb. – ocena  bardzo dobra       
4 – db. – ocena dobra   
3 – dst. – ocena dostateczna 
2 – dop. – ocena dopuszczająca 
1 – ndst. – ocena niedostateczna 
 

Stosuje się oceny cząstkowe z minusem, jeśli w opanowanych przez ucznia umiejętnościach 
na daną ocenę występują drobne braki lub z plusem, jeśli uczeń opanował umiejętności na 
daną ocenę w stopniu lepszym niż wymagany.  
 
Wystawianie oceny końcowo rocznej (semestralnej) dokonujemy na podstawie średniej 
ważonej z ocen bieżących. 

 

 
 

RODZAJ OCENY 

 

 
WAGA W 

NAUCZANIU 
STACJONARNYM 

 

 

WAGA W 
NAUCZANIU 
ZDALNYM 

 

sprawdzian z całego działu 20 10 

kartkówka z kilku ostatnich 
lekcji 

8 4 

odpowiedź ustna, obejmująca 
ostatnio przerabiane zagadnienia 

2 1 

praca na lekcji (indywidualna, 
grupowa) 

2 1 

zadanie domowe (praca 
wykonana przez ucznia w domu) 

2 1 

prace dodatkowe (np. 
prezentacja, plakat, referat, 
udział w konkursach) 

4 2 

aktywność na lekcji 2 1 

 
 



2. Progi średniej ważonej przy wystawianiu ocen śródrocznych/ 
końcoworocznych 

Celujący od 5,60 i więcej 

Bardzo dobry od 4,60 do 5,59 

Dobry od 3,60 do 4,59 

Dostateczny od 2,60 do 3,59 

Dopuszczający od 1,60 do 2,59 

Niedostateczny  1,59 do 0 

 

3. Rozkład ocen na podstawie poprawności pracy wyrażonej w 
procentach 

 
 

OCENA 

PROCENTOWY UDZIAŁ 
POPRAWNYCH 
ODPOWIEDZI 

dla uczniów  
z dostosowaniem wymagań 

PROCENTOWY 
UDZIAŁ  

POPRAWNYCH 
ODPOWIEDZI 

CELUJĄCA   100% - 90% 100%- 95% 
BARDZO DOBRA + 89% - 87% 94% - 92% 
BARDZO DOBRA 86% - 78% 91% - 88% 

BARDZO DOBRA - 77% - 75% 87% - 85% 
DOBRA + 74% - 72% 84% - 82% 
DOBRA 71% - 63% 81% - 73% 
DOBRA- 62% - 60% 72% - 70% 

DOSTATECZNA + 59% - 57% 69% - 66% 
DOSTATECZNA 56% - 43% 65% - 54% 
DOSTATECZNA- 42% - 40% 53% - 50% 

DOPUSZCZAJĄCA+ 39% - 37% 49% - 47% 
DOPUSZCZAJĄCA 36% - 24% 46% - 34% 
DOPUSZCZAJĄCA- 23% - 21% 33% - 31% 
NIEDOSTATECZNA 20% - 0% 30% - 0% 

               
4. Poprawa/ uzupełnianie brakujących ocen w rozbiciu na nauczanie 

stacjonarne i online 
• Poprawie podlegają oceny: 

-  ze sprawdzianu od niedostatecznej do dobrej na ocenę maksymalnie bardo dobrą 
w ciągu 2  tygodni od pisania pracy; ocenę z poprawy nauczyciel wpisuje obok 
oceny wcześniejszej;  



- z kartkówki ocenę od niedostatecznej do dostatecznej na ocenę maksymalnie 
bardzo dobrą w ciągu 2 tygodni od pisania pracy. W uzasadnionych przypadkach 
nauczyciel może zezwolić uczniowi na poprawienie oceny ze sprawdzianu w 
terminie przez siebie wyznaczonym. 

• W przypadku nieobecności na pracy pisemnej uczeń zobowiązany jest napisać 
zaległą pracę w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły w sposób zaproponowany 
przez nauczyciela. Jeśli  uczeń nie  zaliczy danego materiału  otrzymuje  ocenę  
niedostateczną.  

• W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, 
nauczyciel chętnie udzieli mu pomocy. Uczeń ma możliwość korzystania z 
konsultacji – może wtedy napisać zaległy sprawdzian, poprawić oceny. 

• Przy ocenianiu  nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.  

• Na ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie; nie ma 
możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z 
określonej części materiału.  

 
5. Przywileje uczniów: 

 
• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w półroczu – rozumie 

się przez to : brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak 
pomocy potrzebnych do lekcji. Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed 
lekcją lub na jej początku. 

• Aktywność na lekcji jest nagradzana ocenami lub "plusami". Przez aktywność 
rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 
czynna praca w grupach, wykonywanie dodatkowych zadań. Za 5 zgromadzonych 
plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

 
6. Charakterystyka stosowanych form oceniania 

 
 

Forma oceniania 
Opis realizacji  

w nauczaniu 

stacjonarnym 

Opis realizacji  

w nauczaniu zdalnym 

Sprawdzian   - Sprawdzian (obejmuje dział 
programowy, zapowiedziany z 
tygodniowym wyprzedzeniem), 

Forma - test 

- Sprawdzian (obejmuje dział 
programowy, zapowiedziany z 
tygodniowym wyprzedzeniem), 

Forma - test 



Czas trwania  - 45 min 

 

Przeprowadzony przy użyciu – 
platforma, aplikacja Wordwall, 
dokumenty Google 

Czas trwania  - 45 min 
Kartkówka 

 

kartkówka (obejmująca 
niewielką partię materiału, 1 - 3 
tematy, nie musi być 
zapowiedziana), 

kartkówka (obejmująca 
niewielką partię materiału, 1 - 3 
tematy, nie musi być 
zapowiedziana), 

Praca ucznia na lekcji 

 

praca ucznia na lekcji - za 
poprawną odpowiedź 
przyznawany jest plus, 
nauczyciel po zsumowaniu 
ustalonej ilości plusów 
wystawia ocenę, 

praca ucznia na lekcji - za 
poprawną odpowiedź 
przyznawany jest plus, 
nauczyciel po zsumowaniu 
ustalonej ilości plusów 
wystawia ocenę, 

Odpowiedź ustna 

 

 

odpowiedzi ustne ( obejmuje 
materiał nauczania z 3 ostatnich 
lekcji), 

 

odpowiedzi ustne ( obejmuje 
materiał nauczania z 3 ostatnich 
lekcji), 

 
Praca domowa Przygotowana ustnie lub 

pisemnie 
Przygotowana ustnie lub 
pisemnie 

 
7. Pozostałe zasady współpracy z uczniami 

 
Ucznia obowiązuje systematyczne przygotowanie się do lekcji, zeszyt, podręcznik, przybory, 
zadanie domowe i aktywna praca na lekcji. 
 
Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z uzupełnienia notatek w zeszycie, przygotowania 
się do lekcji i możliwości odpowiedzi. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia od 
uzupełnienia braków. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z 
przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli pomocy. 
 
Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.                                                                                                           
 
Wymagania dostosowuje nauczyciel dla uczniów indywidualnie na podstawie konkretnej 
opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  
Słaba technika i tempo czytania, rzutują na ogólne zrozumienie tekstów i poleceń wobec 
czego nauczyciel :                                                                                                                            
- wydłuża czas przeznaczony na przyswojenie materiału,                                                             
- wydłuża czas na udzielenie odpowiedzi ustnych,                                                                                  
- pozwala pisać sprawdzian w czasie dłuższym od pozostałych uczniów, dodatkowo wyjaśnia 
i nakierowuje na prawidłowy tok myślenia,                                                                                                          
- wydłuża uczniowi z dysfunkcjami czas potrzebny na poprawę oceny ze sprawdzianu,            
- proponuje uczniowi z dysfunkcjami prace domowe/karty pracy o niższym stopniu trudności.  
 

 



8. II.    ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA 
POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE 
(Z programu nauczania) 
 

1. Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który:                                                                                 
- wykazuje się wiedzą programową,                                                                                                
- potrafi rozwiązywać problemy nietypowe,                                                                    
- jest twórczy, rozwija swoje uzdolnienia,                                                                          
- bierze udział w konkursach przedmiotowych i zajmuje punktowane miejsca na etapie  
gminnym i wojewódzkim,                                                                                                
-uczestniczy  w przedsięwzięciach/projektach  przedmiotowych. 

2.  Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który:                                                          
- w sposób zadowalający opanował wiedzę z danego działu,                                           
- sprawnie posługuje się wiedzą w samodzielnym rozwiązywaniu problemów,              
- potrafi rozwiązywać zadania innego typu niż były rozwiązywane na lekcji,                                  
- wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych 
źródeł informacji.  

3. Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który:                                                                      
- poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania z biologii,                                                         
- dzięki swoim wiadomościom rozumie większość materiału,                                                  
- dobrze wykorzystuje swoje wiadomości do rozwiązywania nowych problemów,         
- pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje zadania nietypowe,                                               
- pod kierunkiem nauczyciela potrafi korzystać ze źródeł informacji. 

4. Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:                                                             
- opanował podstawowe wiadomości i umiejętności z przedmiotu,                                                          
- jest w stanie robić dalsze postępy,                                                                                    
- jest w stanie rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności,                                  
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela.  

5. Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który:                                                        
- opanował  wiadomości umiejętności niezbędne do dalszej nauki,                                                                                  
- potrafi rozwiązywać proste problemy (zadania),                                                                                
- pracuje przy pomocy nauczyciela i rokuje nadzieje, że braki, które posiada uzupełni 
w następnym semestrze. 

6.  Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:                                                               
- nie opanował podstawowych wiadomości z przedmiotu,                                                               
- nie potrafi rozwiązywać prostych problemów biologicznych nawet przy pomocy 
nauczyciela, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy,                                                      
- nie wyraża chęci poprawy oceny niedostatecznej bieżącej, np. z kartkówki, 
odpowiedzi ustnej, czy oceny niedostatecznej z pracy klasowej,                                      
-  wykazuje bierną postawę na lekcji. 


