
Biologia – klasa 5A/5B 
 
- na zajęciach są wymagane: zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, podręcznik nie jest  
potrzebny;  
- notatki są samodzielne (przy wsparciu nauczyciela) i obowiązkowe; 
- 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; 
- kartkówki są zapowiadane, mogą dotyczyć materiału z dwóch ostatnich lekcji i trwają nie 
dłużej niż 15 minut, możliwe kartkówki z pracy na lekcji; 
- poprawa sprawdzianów  ( ocen 1, 2 i 3)odbywa się na konsultacjach w piątek na 8-mej 
lekcji po umówieniu się z nauczycielem;   
- wymagania procentowe na poszczególne oceny: 
100 – 96% - celujący 
95—90%bardzo dobry 
89 – 75% - dobry 
74 – 60% - dostateczny 
59 – 50% - dopuszczający 
poniżej 49% - niedostateczny; 
- wymagany udział w projekcie „Ogród nasz Bachmacki”  (hodowla i obserwacja rozwoju 
rośliny); 
- dla chętnych  wykonanie pracy dodatkowej z wybranego tematu. Lista tematów zostanie 
przekazana do 15.09; 
- ocena semestralna i końcoworoczna  jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych, 
systematyczności pracy, zaangażowania i aktywności na lekcji, oceny postępów ucznia lub 
regresu  
- oceny ze sprawdzianów mają wagę 3, z kartkówek – 2, pozostałe – 1); 
- uczeń, który otrzymał informację o ocenie proponowanej na koniec roku 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 2,2 przy ubieganiu się o ocenę dst, 3,2 - db, 
4,2 – 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. Nie ma możliwości zmiany oceny proponowanej: bardzo dobrej 
na celującą. Na ocenę celującą uczeń pracuje cały okres podlegający ocenie podejmując się 
dodatkowych zadań 
- 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 .  
 
Zasady związane z pracą zdalną regulują SZO  
Tak jak podczas zajęć stacjonarnych oczekuje się od ucznia  gotowości do pracy z 



zastosowaniem narzędzi multimedialnych, zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń oraz 
przyrządów do pisania.  
W czasie lekcji zdalnej, podobnie jak stacjonarnej jest zakaz spożywania posiłków. Uczeń 
zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji. Uczeń może być poproszony o wyświetlenie 
bądź przesłanie swojej pracy domowej oraz może zostać poproszony o przesłanie swoich 
notatek w trakcie lub pod koniec lekcji.  
W przypadku braku notatek nie popartych usprawiedliwieniem uczeń może otrzymać ocenę 
niedostateczną za pracę na lekcji. Oczekuje się, by uczeń był widoczny i słyszalny podczas 
zajęć i reagował na polecenia nauczyciela. Jeśli uczeń ma trudności związane z Internetem 
lub używanym sprzętem nauczycielka prosi o usprawiedliwienie od dziecka (może być sms )a 
następnie od rodziców w kontakcie telefonicznym lub mailowym.  
Rozwiązania do zadań zamieszczonych w Classroom uczeń załącza w tym samym miejscu, o 
ile nie zostaną ustalone zasady.  
Uczeń kontaktuje się z nauczycielem, oraz oddaje zadane prace domowe, wyłącznie za 
pomocą szkolnej poczty w domenie bachmacka.pl lub na Classroom zgodnie z ustaleniami 
tak, by autor był jednoznaczny dla odbiorcy. 
 
 
 
 
Biologia - klasa 6 
 
- na zajęciach są wymagane: zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, podręcznik nie jest  
potrzebny;  
- 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; 
- kartkówki są zapowiadane, mogą dotyczyć materiału z dwóch ostatnich lekcji i trwają nie 
dłużej niż 15 minut, możliwe kartkówki z pracy na lekcji; 
- poprawa sprawdzianów  (ocen 1, 2, 3) odbywa się na konsultacjach po umówieniu się z 
nauczycielem;   
- wymagania procentowe na poszczególne oceny: 
100 – 96% - celujący 
95—90%bardzo dobry 
89 – 75% - dobry 
74 – 60% - dostateczny 
59 – 50% - dopuszczający 
poniżej 49% - niedostateczny; 
- dla chętnych  wykonanie pracy dodatkowej z wybranego tematu. Lista tematów zostanie 
przekazana do 15.09; 
- ocena semestralna i końcoworoczna  jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych, 
systematyczności pracy, zaangażowania i aktywności na lekcji, oceny postępów ucznia lub 
regresu  
- oceny ze sprawdzianów mają wagę 3, z kartkówek – 2, pozostałe – 1); 



- uczeń, który otrzymał informację o ocenie proponowanej na koniec roku 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 2,2 przy ubieganiu się o ocenę dst, 3,2 - db, 
4,2 – 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. Nie ma możliwości zmiany oceny proponowanej: bardzo dobrej 
na celującą. Na ocenę celującą uczeń pracuje cały okres podlegający ocenie podejmując się 
dodatkowych zadań 
- 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 .  
 
Zasady związane z pracą zdalną regulują SZO  
Tak jak podczas zajęć stacjonarnych oczekuje się od ucznia  gotowości do pracy z 
zastosowaniem narzędzi multimedialnych, zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń oraz 
przyrządów do pisania.  
W czasie lekcji zdalnej, podobnie jak stacjonarnej jest zakaz spożywania posiłków. Uczeń 
zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji. Uczeń może być poproszony o wyświetlenie 
bądź przesłanie swojej pracy domowej oraz może zostać poproszony o przesłanie swoich 
notatek w trakcie lub pod koniec lekcji.  
W przypadku braku notatek nie popartych usprawiedliwieniem uczeń może otrzymać ocenę 
niedostateczną za pracę na lekcji. Oczekuje się, by uczeń był widoczny i słyszalny podczas 
zajęć i reagował na polecenia nauczyciela. Jeśli uczeń ma trudności związane z Internetem 
lub używanym sprzętem nauczycielka prosi o usprawiedliwienie od dziecka (może być sms )a 
następnie od rodziców w kontakcie telefonicznym lub mailowym.  
Rozwiązania do zadań zamieszczonych w Classroom uczeń załącza w tym samym miejscu, o 
ile nie zostaną ustalone zasady.  
Uczeń kontaktuje się z nauczycielem, oraz oddaje zadane prace domowe, wyłącznie za 
pomocą szkolnej poczty w domenie bachmacka.pl lub na Classroom zgodnie z ustaleniami 
tak, by autor był jednoznaczny dla odbiorcy. 
 
 
Biologia - klasa 7A/7B 
 
- na zajęciach są wymagane: zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, podręcznik nie jest  
potrzebny;  
- 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 są zapowiadane, mogą dotyczyć materiału z dwóch ostatnich lekcji i trwają nie 
dłużej niż 15 minut, możliwe kartkówki z pracy na lekcji; 
- poprawa sprawdzianów (ocen 1, 2, 3 )odbywa się na konsultacjach po umówieniu się z 
nauczycielem;   
- wymagania procentowe na poszczególne oceny: 
100 – 96% - celujący 
95—90%bardzo dobry 
89 – 75% - dobry 
74 – 60% - dostateczny 
59 – 50% - dopuszczający 
poniżej 49% - niedostateczny; 
- dla chętnych  wykonanie pracy dodatkowej z wybranego tematu. Lista tematów zostanie 
przekazana do 15.09; 
- ocena semestralna i końcoworoczna  jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych, 
systematyczności pracy, zaangażowania i aktywności na lekcji, oceny postępów ucznia lub 
regresu  
- oceny ze sprawdzianów mają wagę 3, z kartkówek – 2, pozostałe – 1); 
- uczeń, który otrzymał informację o ocenie proponowanej na koniec roku 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 2,2 przy ubieganiu się o ocenę dst, 3,2 - db, 
4,2 – 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. Nie ma możliwości zmiany oceny proponowanej: bardzo dobrej 
na celującą. Na ocenę celującą uczeń pracuje cały okres podlegający ocenie podejmując się 
dodatkowych zadań 
- 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 .  
 
Zasady związane z pracą zdalną regulują SZO  
Tak jak podczas zajęć stacjonarnych oczekuje się od ucznia  gotowości do pracy z 
zastosowaniem narzędzi multimedialnych, zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń oraz 
przyrządów do pisania.  
W czasie lekcji zdalnej, podobnie jak stacjonarnej jest zakaz spożywania posiłków. Uczeń 
zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji. Uczeń może być poproszony o wyświetlenie 
bądź przesłanie swojej pracy domowej oraz może zostać poproszony o przesłanie swoich 
notatek w trakcie lub pod koniec lekcji.  
W przypadku braku notatek nie popartych usprawiedliwieniem uczeń może otrzymać ocenę 
niedostateczną za pracę na lekcji. Oczekuje się, by uczeń był widoczny i słyszalny podczas 
zajęć i reagował na polecenia nauczyciela. Jeśli uczeń ma trudności związane z Internetem 
lub używanym sprzętem nauczycielka prosi o usprawiedliwienie od dziecka (może być sms )a 
następnie od rodziców w kontakcie telefonicznym lub mailowym.  



Rozwiązania do zadań zamieszczonych w Classroom uczeń załącza w tym samym miejscu, o 
ile nie zostaną ustalone zasady.  
Uczeń kontaktuje się z nauczycielem, oraz oddaje zadane prace domowe, wyłącznie za 
pomocą szkolnej poczty w domenie bachmacka.pl lub na Classroom zgodnie z ustaleniami 
tak, by autor był jednoznaczny dla odbiorcy. 
 
 
Biologia – klasa 8A/8B 
 
- na zajęciach są wymagane: zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, podręcznik nie jest 
potrzebny;   
- notatki są samodzielne i obowiązkowe – zeszyty nie są sprawdzane; 
- po każdej lekcji - skończonym temacie z podręcznika – obligatoryjna praca domowa w 
zeszycie ćwiczeń; 
- dopuszczalne jedno nieprzygotowanie w semestrze (zgłaszane na początku zajęć), każde 
kolejne to ocena niedostateczna. Niewykorzystane nieprzygotowanie przechodzi na 
następny semestr;  
- kartkówki są zapowiadane, mogą dotyczyć materiału z dwóch ostatnich lekcji i trwają nie 
dłużej niż 15 minut, możliwe kartkówki z pracy na lekcji; 
 - poprawa sprawdzianów  (ocen 1, 2, 3)odbywa się na konsultacjach po umówieniu się z 
nauczycielem;   
- wymagania procentowe na poszczególne oceny: 
100 – 96% - celujący 
95—90%bardzo dobry 
89 – 75% - dobry 
74 – 60% - dostateczny 
59 – 50% - dopuszczający 
poniżej 49% - niedostateczny; 
- wymagane wykonanie projektu ekologicznego, termin oddania konspektu do końca 
września, realizacja: październik – maj, termin sprawozdania z realizacji – koniec maja; 
- dla chętnych  wykonanie pracy dodatkowej z wybranego tematu. Lista tematów zostanie 
przekazana do 15.09; 
- ocena semestralna i końcoworoczna  jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych, 
systematyczności pracy, zaangażowania i aktywności na lekcji, oceny postępów ucznia lub 
regresu  
- oceny ze sprawdzianów mają wagę 3, z kartkówek – 2, pozostałe – 1); 
- uczeń, który otrzymał informację o ocenie proponowanej na koniec roku 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 2,2 przy ubieganiu się o ocenę dst, 3,2 - db, 
4,2 – 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. Nie ma możliwości zmiany oceny proponowanej: bardzo dobrej 



na celującą. Na ocenę celującą uczeń pracuje cały okres podlegający ocenie podejmując się 
dodatkowych zadań 
- 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 .  
 
Zasady związane z pracą zdalną regulują SZO  
Tak jak podczas zajęć stacjonarnych oczekuje się od ucznia  gotowości do pracy z 
zastosowaniem narzędzi multimedialnych, zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń oraz 
przyrządów do pisania.  
W czasie lekcji zdalnej, podobnie jak stacjonarnej jest zakaz spożywania posiłków. Uczeń 
zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji. Uczeń może być poproszony o wyświetlenie 
bądź przesłanie swojej pracy domowej oraz może zostać poproszony o przesłanie swoich 
notatek w trakcie lub pod koniec lekcji.  
W przypadku braku notatek nie popartych usprawiedliwieniem uczeń może otrzymać ocenę 
niedostateczną za pracę na lekcji. Oczekuje się, by uczeń był widoczny i słyszalny podczas 
zajęć i reagował na polecenia nauczyciela. Jeśli uczeń ma trudności związane z Internetem 
lub używanym sprzętem nauczycielka prosi o usprawiedliwienie od dziecka (może być sms )a 
następnie od rodziców w kontakcie telefonicznym lub mailowym.  
Rozwiązania do zadań zamieszczonych w Classroom uczeń załącza w tym samym miejscu, o 
ile nie zostaną ustalone zasady.  
Uczeń kontaktuje się z nauczycielem, oraz oddaje zadane prace domowe, wyłącznie za 
pomocą szkolnej poczty w domenie bachmacka.pl lub na Classroom zgodnie z ustaleniami 
tak, by autor był jednoznaczny dla odbiorcy. 
 
- 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. 
 
 
 
 


