
Biologia - klasa 7A/7B 
 
- na zajęciach są wymagane: zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, podręcznik nie jest  
potrzebny;  
- na początku lekcji uczeń jest zobowiązany mieć na ławce wszystkie potrzebne do zajęć 
materiały, ich brak będzie uznawany za nieprzygotowanie do lekcji; 
 - notatki są samodzielne i obowiązkowe – zeszyty nie są sprawdzane; 
- po każdej lekcji - skończonym temacie z podręcznika – do zrobienia praca domowa w 
zeszycie ćwiczeń; 
- dopuszczalne dwa nieprzygotowania w semestrze (zgłaszane na początku zajęć), każde 
kolejne to ocena niedostateczna. Niewykorzystane nieprzygotowania przechodzą na 
następny semestr; 
- osoba zgłaszająca nieprzygotowanie nie pisze kartkówki; 
- kartkówki zazwyczaj  są zapowiadane, mogą dotyczyć materiału z dwóch ostatnich lekcji i 
trwają nie dłużej niż 15 minut, możliwe kartkówki z pracy na lekcji; 
- poprawa sprawdzianów  odbywa się na konsultacjach po umówieniu się z nauczycielem;   
-  w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie (a nieobecność jest jedno-, dwudniowa) 
uczeń jest zobowiązany pisać sprawdzian na najbliższych konsultacjach;  
- wymagania procentowe na poszczególne oceny: 
100 – 90% - bardzo dobry 
89 – 75% - dobry 
74 – 60% - dostateczny 
59 – 50% - dopuszczający 
poniżej 49% - niedostateczny; 
- wymagane wykonanie z wybranego tematu jednego plakatu ściennego lub jednej 
prezentacji multimedialnej (oraz przedstawienie jej w czasie lekcji). Tematy do wyboru z 
listy wywieszonej w klasie; 
- przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej jest brana  pod uwagę średnia ważona; 
- uczeń, który otrzymał informację o ocenie proponowanej może ubiegać się o ocenę wyższą 
niż przewidywana w ciągu 7 dni od poinformowania go o ocenie, pod warunkiem, że: 
= nie przekroczył przysługującej mu liczby nieprzygotowań, 
= ma uzupełniony zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, 
= jego średnia ocen (ważona) wynosi co najmniej 2,4 przy ubieganiu się o ocenę dst, 3,4 - db, 
4,4 – bdb; 
= nie ma uwag dotyczących zachowania na lekcji biologii;  
- nauczyciel ustala wtedy z uczniem zasady i sposób zaliczeń oraz prac do wykonania. Nie 
dotyczy to oceny celującej; 
- uczeń zagrożony oceną niedostateczną na semestr lub koniec roku powinien się zgłosić do 
nauczyciela w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia go o ocenie. Nauczyciel ustala wtedy 
z uczniem zasady i sposób zaliczeń oraz prac do wykonania .  
- aby uzyskać roczną ocenę celująca należy mieć średnią ocen minimum 4.9 oraz 
przygotować i przedstawić jedną prezentację multimedialną na wybrany przez ucznia i 
ustalony z nauczycielem temat. 
 
 
 
 



Biologia – klasa II 
 
- na zajęciach są wymagane: zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, podręcznik nie jest 
potrzebny;  
- na początku lekcji uczeń jest zobowiązany mieć na ławce wszystkie potrzebne do zajęć 
materiały, ich brak będzie uznawany za nieprzygotowanie do lekcji;  
- notatki są samodzielne i obowiązkowe – zeszyty nie są sprawdzane; 
- po każdej lekcji - skończonym temacie z podręcznika –  praca domowa w zeszycie ćwiczeń; 
- dopuszczalne dwa nieprzygotowania w semestrze (zgłaszane na początku zajęć), każde 
kolejne to ocena niedostateczna. Niewykorzystane nieprzygotowania przechodzą na 
następny semestr;  
- osoba zgłaszająca nieprzygotowanie nie pisze kartkówki; 
- kartkówki zazwyczaj  są zapowiadane, mogą dotyczyć materiału z dwóch ostatnich lekcji i 
trwają nie dłużej niż 15 minut, możliwe kartkówki z pracy na lekcji; 
-  poprawa sprawdzianów odbywa się na konsultacjach po umówieniu się z nauczycielem;   
- w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie (a nieobecność jest jedno-, dwudniowa) 
uczeń jest zobowiązany pisać sprawdzian na najbliższych konsultacjach;  
- wymagania procentowe na poszczególne oceny: 
100 – 90% - bardzo dobry 
89 – 75% - dobry 
74 – 60% - dostateczny 
59 – 50% - dopuszczający 
poniżej 49% - niedostateczny; 
- wymagane wykonanie z wybranego tematu jednego plakatu ściennego lub  jednej 
prezentacji multimedialnej (oraz przedstawienie jej w czasie lekcji). Tematy do wyboru z 
listy wywieszonej w klasie; 
- przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej jest brana  pod uwagę średnia ważona, 
- uczeń, który otrzymał informację o ocenie proponowanej może ubiegać się o ocenę wyższą 
niż przewidywana w ciągu 7 dni od poinformowania go o ocenie, pod warunkiem, że: 
= nie przekroczył przysługującej mu liczby nieprzygotowań, 
= ma uzupełniony zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, 
= jego średnia ocen wynosi co najmniej 2,4 przy ubieganiu się o ocenę dst, 3,4 - db, 4,4 – 
bdb; 
= nie ma uwag dotyczących zachowania na lekcji biologii;  
- nauczyciel ustala wtedy z uczniem zasady i sposób zaliczeń oraz prac do wykonania. Nie 
dotyczy to oceny celującej; 
- uczeń zagrożony oceną niedostateczną na semestr lub koniec roku powinien się zgłosić do 
nauczyciela w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia go o ocenie. Nauczyciel ustala wtedy 
z uczniem zasady i sposób zaliczeń oraz prac do wykonania.  
- aby uzyskać roczną ocenę celująca należy mieć średnią ocen minimum 4.9 oraz 
przygotować i przedstawić  prezentację multimedialną na wybrany przez ucznia i ustalony z 
nauczycielem temat. 
 
 
 
 
 



Biologia – klasa III A/IIIB 
- na zajęciach są wymagane: zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, podręcznik nie jest 
potrzebny;   
- na początku lekcji uczeń jest zobowiązany mieć na ławce wszystkie potrzebne do zajęć 
materiały, ich brak będzie uznawany za nieprzygotowanie do lekcji; 
- notatki są samodzielne i obowiązkowe – zeszyty nie są sprawdzane; 
- po każdej lekcji - skończonym temacie z podręcznika – obligatoryjna praca domowa w 
zeszycie ćwiczeń; 
- dopuszczalne dwa nieprzygotowania w semestrze (zgłaszane na początku zajęć), każde 
kolejne to ocena niedostateczna. Niewykorzystane nieprzygotowania przechodzą na 
następny semestr;  
- kartkówki są zapowiadane (dotyczą materiału z kilku lekcji) i można je  można poprawiać;  
- poprawa sprawdzianów odbywa się na konsultacjach po umówieniu się z nauczycielem;   
- w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie (a nieobecność jest jedno-, dwudniowa) 
uczeń jest zobowiązany pisać sprawdzian na najbliższych konsultacjach;  
- wymagania procentowe na poszczególne oceny: 
100 – 90% - bardzo dobry 
89 – 75% - dobry 
74 – 60% - dostateczny 
59 – 50% - dopuszczający 
poniżej 49% - niedostateczny; 
- wymagane wykonanie grupowego projektu ekologicznego, termin oddania konspektu do 
końca września, realizacja: październik – maj, termin sprawozdania z realizacji – koniec maja; 
- wymagane wykonanie z wybranego tematu jednej prezentacji multimedialnej (oraz 
przedstawienie jej w czasie lekcji) lub plakatu ściennego. Tematy do wyboru z listy będą 
wywieszonej w klasie; 
- przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej jest brana  pod uwagę średnia ważona, 
- uczeń, który otrzymał informację o ocenie proponowanej może ubiegać się o ocenę wyższą 
niż przewidywana w ciągu 7 dni od poinformowania go o ocenie, pod warunkiem, że: 
= nie przekroczył przysługującej mu liczby nieprzygotowań, 
= ma uzupełniony zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, 
= jego średnia ocen wynosi co najmniej 2,4 przy ubieganiu się o ocenę dst, 3,4 - db, 4,4 – 
bdb; 
= nie ma uwag dotyczących zachowania na lekcji biologii;  
- nauczyciel ustala wtedy z uczniem zasady i sposób zaliczeń oraz prac do wykonania. Nie 
dotyczy to oceny celującej; 
- uczeń zagrożony oceną niedostateczną na semestr lub koniec roku powinien się zgłosić do 
nauczyciela w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia go o ocenie. Nauczyciel ustala wtedy 
z uczniem zasady i sposób zaliczeń oraz prac do wykonania. 
 - aby uzyskać roczną ocenę celująca należy mieć średnią ocen minimum 4.9 oraz 
przygotować  i przedstawić  prezentację multimedialną na  wybrany przez ucznia i ustalony z 
nauczycielem temat. 
 
 


