
Przedmiotowe Zasad Oceniania z Biologii  

 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Toruniu 

 
1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 
a). wypowiedzi pisemne (prace klasowe PK wagi 3, sprawdziany S wagi 2 i kartkówki niezapowiedziane K wagi 1), w 
przypadku, których przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowa wg kryteriów: 
 

 celujący  - od 98 - 100%   dostateczny - od 74% do 50% 
 bardzo dobry - od 97% do 90%   dopuszczający - od 49% do 35% 
 dobry  - od 89% do 75%   niedostateczny - poniżej 35% 
 

b) wypowiedzi ustne O wagi 2, 
 

c) aktywność na lekcji, czyli zaangażowanie w tok lekcji A (trzy plusy - ocena bardzo dobra wagi 1, pięć plusów - 
ocena celująca wagi 1, trzy minusy - ocena niedostateczna wagi 1),  

 
d) prace domowe: 

- krótkoterminowe – z lekcji na lekcję Zd wagi 1, 
- długoterminowe (referat R, projekt Pr lub doświadczenie D) – wagi 2 
- uczeń w ciągu semestru może dwukrotnie zgłosić nieprzygotowanie do zajęć oraz brak zadania domowego. 
Każdy kolejny brak zadania domowego skutkuje oceną niedostateczną wagi 1,  
- pomoc naukowa PN wagi 3. 
 

2. Warunki poprawy stopni:  
 uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z pracy klasowej i ze sprawdzianu, 
 po poinformowaniu o ocenach z pracy klasowej, sprawdzianu, nauczyciel wyznacza jeden termin poprawki 

(dotyczy to też uczniów, którzy nie pisali pracy klasowej, sprawdzianu, w pierwszym terminie z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności), 

 uczeń, który nie pisał pracy klasowej, sprawdzianu, w pierwszym terminie z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności, ma obowiązek napisać ją/go na pierwszej lekcji, na której jest obecny. Nie przysługuje mu także prawo 
pisania poprawki, 

 jeżeli ocena z poprawki jest wyższa od oceny poprzedniej to zastępuje ona ocenę poprzednią. 
 każdą pracę klasową, sprawdzian, można poprawiać w terminie do następnego sprawdzianu, w wyjątkowych 

sytuacjach nauczyciel może wydłużyć termin poprawy. Kartkówek niezapowiedzianych się nie poprawia. 
 

3. Uzyskane oceny cząstkowe stanowią podstawę oceny śródrocznej i rocznej. Ocena roczna uwzględnia każdą 
ocenę cząstkową, zarówno uzyskaną w pierwszym półroczu jak i w drugim. Ocena śródroczna jest wystawiana ze 
średniej wszystkich ocen uzyskanych w danym półroczu, a ocena końcoworoczna jest wystawiana ze średniej 
wszystkich ocen uzyskanym w danym roku szkolnym, zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 
- ocena niedostateczny: średnia 1,00  - 1,94, 
- ocena dopuszczający: średnia 1,95 - 2,60, 
- ocena dostateczny: średnia 2,61 - 3,60, 
- ocena dobry: średnia 3,61 - 4,60, 
- ocena bardzo dobry: średnia 4,61 - 5,50, 
- ocena celujący: średnia od 5,51. 
 
 
 
 
 
 
 


