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1.Przedmiotowe Zasady Oceniania powstały w oparciu o Wewnątrzszkolny
System Oceniania.
2.Uczniowie mają obowiązek zapoznania się z Wewnątrzszkolnym Systemem
Oceniania oraz z Przedmiotowymi Zasadmi Oceniania z biologii i chemii.
3.Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych z biologii i chemii dokonywane jest
systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających
obiektywność oceny.
Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:
Stopień celujący
6 – cel
Stopień bardzo dobry 5 – bdb
Stopień dobry
4 – db
Stopień dostateczny 3 – dst
Stopień dopuszczający 2 – dop
Stopień niedostateczny 1 – ndst
-Przy ustalaniu oceny cząstkowej dopuszcza się stosowanie znaku „+”
podwyższającego ocenę i znaku „-” obniżającego ocenę. Skalę ocen poszerza się
o oceny: 1+, 2+, 2-, 3+, 3-, 4+, 4-, 5+, 5-.
-Przy bieżącym ocenianiu prowadzonym za pomocą stopni dopuszcza się
stosowanie innych symboli opisujących dokonania edukacyjne ucznia jak np.
nb, zw. itp.
-Ocena śródroczna lub roczna jest średnią ważoną wynikającą z wagi/rangi
poszczególnych ocen:
Ranga 6 – oceny za udział w olimpiadach i konkursach powyżej etapu
szkolnego,
Ranga 5 – oceny za sprawdzian, test pisane w pierwszym terminie, odpowiedź
ustną obejmującą większy zakres materiału, wysoki wynik w eliminacjach
szkolnych olimpiady lub konkursu, akcje sprawdzające, pełnienie funkcji
asystenta nauczyciela uczącego biologii i/lub chemii, wykonanie zielnika ,

Ranga 4 – ocena z poprawy sprawdzianu lub sprawdzianu pisanego w drugim
terminie, dodatkowa samodzielna praca (np. ligi zadaniowe), gazetki w
pracowni, referaty, prezentacje multimedialne, systematyczny udział w
nieobowiązkowych zajęciach uzupełniających lekcje biologii i/lub chemii,
100% frekwencja na zajęciach z biologii i/lub chemii (z wyjątkiem nieobecności
wynikającej z udziału w konkursach i olimpiadach z biologii i chemii.
Ranga 3 – ocena z kartkówki, odpowiedź ustna z materiału bieżącego,
Ranga 2 – oceny za pracę na lekcji
Ranga 1 – oceny za zadanie domowe
Na poszczególne stopnie śródroczne i roczne obowiązuje następujący
przelicznik:
 Dopuszczający – <1,6 – 2,6)
 Dostateczny – <2,6 – 3,6)
 Dobry – <3,6 – 4,6)
 Bardzo bobry – <4,6 – 5,6)
 Celujący – <5,6 – 6,0)
Oznacza to, że:
1) aby otrzymać ocenę dopuszczającą średnia musi wynosić, co najmniej
1, 6 (bez przybliżeń)
1) aby otrzymać ocenę dostateczną średnia musi wynosić, co najmniej 2,
6 (bez przybliżeń)
2) aby otrzymać ocenę dobrą średnia musi wynosić, co najmniej 3, 6 (bez
przybliżeń)
3) aby otrzymać ocenę bardzo dobrą średnia musi wynosić, co najmniej
4, 6 (bez przybliżeń)
4) aby otrzymać ocenę celującą średnia musi wynosić, co najmniej 5, 6
(bez przybliżeń)
Na poszczególne stopnie szkolne nauczyciel przyjmuje następujące kryterium
oceniania prac pisemnych uczniów:

0 do 40% punktów niedostateczny

40 do 55% punktów dopuszczający

55 do70% punktów dostateczny

70 do 85% punktów dobry

85do 100% punktów bardzo dobry
Oznacza to, że:
5) aby otrzymać ocenę dopuszczającą trzeba uzyskać, co najmniej 40%
punktów (bez przybliżeń)

6) aby otrzymać ocenę dostateczną trzeba uzyskać, co najmniej 55%
punktów (bez przybliżeń)
7) aby otrzymać ocenę dobrą trzeba uzyskać, co najmniej 70% punktów
(bez przybliżeń)
8) aby otrzymać ocenę bardzo dobrą trzeba uzyskać, co najmniej 85%
punktów (bez przybliżeń)
Jeśli uczeń otrzyma maksymalną liczbę punktów na daną ocenę, dopisywany
jest znak „+”.
Jeżeli uczeń otrzyma minimalną liczbę punktów na daną ocenę, dopisujemy
znak ” –„
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który napisze pracę na ocenę bardzo dobrą
oraz bezbłędnie rozwiąże dodatkowe zadania wykraczające poza program na
danym etapie edukacyjnym.
W przypadku akcji sprawdzających przyjmuje się następujące kryterium
oceniania prac pisemnych uczniów:
0 – 29 % punktów niedostateczny (1)
30 - 45% punktów dopuszczający (2)
46 - 64 % punktów dostateczny (3)
65 - 82 % punktów dobry (4)
83 - 100% punktów bardzo dobry (5)
Ocena celująca dla uczniów, którzy uzyskali ocenę bardzo dobrą i rozwiązali
dodatkowe zadania wykraczające poza program na danym etapie edukacyjnym.
Przy obliczaniu średniej śródrocznej i rocznej wartość oceny „3+” liczymy jako
„3,5”, „2+”–„2,5” itd. Przy obliczaniu średniej śródrocznej i rocznej „4-”
liczymy „3,75”, „3-”-„2,75” itd.
4.W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej/sprawdzianie uczeń ma
obowiązek zaliczenia go. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną ma
prawo do poprawy sprawdzianu (tylko raz) w ciągu dwóch tygodni od
ogłoszenia jego wyników.
Data, godzina i miejsce zaliczenia będą podane na tablicy ogłoszeń w pracowni
biologicznej/chemicznej. Ocena z poprawy jest wpisywana tylko w przypadku
poprawy; w przeciwnym przypadku nauczyciel tylko odnotowuje fakt
skorzystania z poprawy ( w miejsce oceny wpisane zostaje np. komentarzem,
nieudana próba poprawy sprawdzianu”). Przy obliczaniu średniej ważonej pod
uwagę brane są obie oceny.

5.Uczeń, który nie zgłosi się w dodatkowym terminie pisze sprawdzian
zaliczający z zaległego materiału w ostatnim tygodniu przed klasyfikacją
śródroczną i roczną.
Brak obecności skutkuje niezaliczeniem materiału.
6.Rozliczenie zaległości wynikających z długotrwałych nieobecności (np. pobyt
w szpitalu) będą rozpatrywane indywidualnie.
7.Uczeń będący w danym dniu na zwolnieniu nie będzie dopuszczony do
sprawdzianu.
8.Uczeń ma prawo poprawiania niektórych bieżących ocen poprzez wykonanie
dodatkowej, bieżącej samodzielnej pracy po wcześniejszej konsultacji
z nauczycielem.
9.Zaliczanie sprawdzianów w pierwszym terminie jest nagradzane 0,1 dodaną
do średniej ważonej w klasyfikacji śródrocznej i w klasyfikacji rocznej na
poziomie rozszerzonym.
10. Uczeń, który korzysta w czasie prac pisemnych z niedozwolonej pomocy
otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości poprawy tej oceny ( fakt
ten będzie odnotowany w komentarzu do tej oceny).
11. Prace ucznia, który nie ma orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
o dysfunkcjach napisane nieczytelnie lub rażąco nieestetycznie nie podlegają
ocenianiu.
12.Uczniowie, którzy wybrali rozszerzenie z biologii i/lub chemii i nie deklarują
przystąpienia do matury z danego przedmiotu nie mają prawa do żadnych
ulg (wypełniania kart pracy, uczestniczenia w różnych formach powtórek
materiału i in.).
13. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną nauczyciel proponuje ocenę
przewidywaną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocena
przewidywana nie musi wynikać bezpośrednio z aktualnej, w momencie
proponowania oceny przewidywanej, średniej ważonej. Uczeń może poprawić
przewidywany stopień roczny wpisany do dziennika, jako „prognoza” w czasie
od jej wystawienia do klasyfikacji rocznej na podstawie ocen bieżących
uzyskanych w tym czasie. Nauczyciel informując ucznia o ocenie
przewidywanej informuje jednocześnie o planowanych jeszcze w okresie od
zaproponowania oceny przewidywanej do ostatecznej klasyfikacji formach
sprawdzania wiedzy i umiejętności, a tym samym o możliwości uzyskania ocen
bieżących wpływających na ocenę końcową.

14. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych nie może być niższa od oceny przewidywanej.
15.W każdym momencie procesu dydaktycznego z zakresu biologii i chemii
uczeń jest traktowany podmiotowo, z szacunkiem i życzliwością.

