
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII, CHEMII 
I. Umowa z uczniami: 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

2. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z kryteriami oceniania. 

3. Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów: prace pisemne(testy, sprawdziany, 

kartkówki), odpowiedzi ustne, aktywność na lekcjach, zadania domowe, prezentacje uczniowskie, 

estetyczne prowadzenie zeszytu itp. 

4. Sprawdziany, testy będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, wpisane do dziennika 

lekcyjnego i poprzedzone zajęciami powtórzeniowymi. 

5. Uczeń ma możliwość poprawy oceny z testu czy sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia 

oddania pracy lub dwóch tygodni od powrotu do szkoły( w wypadku choroby ucznia). 

6. Ocena otrzymana za poprawę pracy pisemnej jest wpisana do dziennika . 

7. Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen niedostatecznych ze sprawdzianów, testów dwa 

tygodnie przed klasyfikacją . 

8. W przypadku nie pisania sprawdzianu, testu lub odmowy odpowiedzi ustnej uczeń otrzymuje zero. 

9. W wypadku nieobecności usprawiedliwionej na sprawdzianie, teście uczeń zobowiązany jest do 

napisania zaległego sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

10. Aby zmobilizować uczniów do systematycznego przygotowywania się do zajęć przeprowadzane 

będą kartkówki „ pięciominutówki", z materiału obejmującego trzy ostatnie tematy. 

11. Odpowiedzi ustne i kartkówki nie muszą być zapowiadane. 

12. Uczeń ma prawo jeden raz w okresie ( przy 1 godzinie w tygodniu) lub dwa razy (przy dwóch 

godzinach w tygodniu) zgłosić (przed rozpoczęciem zajęć) brak przygotowania do zajęć (Nie dotyczy 

to zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów). 

13.W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ( kartkówka, test, sprawdzian) uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy . 

14. Udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych będą promowane dodatkową oceną . 

15. Ocena śródroczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. 

16. Ocena roczna jest średnią ważoną ocen z całego roku. 

17. Średnia ważona ocen cząstkowych stanowi tylko podstawę do ustalenia oceny rocznej, ostateczna 

decyzja należy do nauczyciela. 

18. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego w sposób systematyczny i estetycz- 

ny. 

19. W razie nieobecności uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia notatek. 

20. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć lekcyjnych, może być nieklasyfikowany. 

21. Uczeń ma możliwość uzupełnienia zaległości w materiale lub dodatkowego wyjaśnienia trudnych 

zagadnień na zajęciach uzupełniających. 

22. Uczeń ma prawo do obniżenia wobec niego wymagań na podstawie orzeczenia Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej lub w wypadkach losowych. 

 
II. W przypadku sprawdzianów i testów przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na ocenę cyfrową 

wg kryteriów: 

95% - 100% ocena celująca( sumy punktów możliwych do zdobycia) 

94% - 81% ocena bardzo dobra 

80% - 66% ocena dobra 

65% - 50% ocena dostateczna 



49% - 30% ocena dopuszczająca 

29% - 0% ocena niedostateczna 

 
III. Waga poszczególnych ocen: 

Sprawdzian - 3 Test - 3 

Kartkówka - 2 

Odpowiedź ustna - 2 

Zadanie domowe - 1 

Aktywność na lekcji - 1 

Prezentacje, referaty - 2 

Osiągnięcia w konkursach – 3 

 
IV. Wartości poszczególnych średnich 

Ocena: 5,5 i więcej celujący 

4,6 - 5,49 bardzo dobry 

3,6 - 4.59 dobry 

2,6 - 3,59 dostateczny 

1,6 - 2,59 dopuszczający 

0,0 - 1,59 niedostateczny . 


