
IV   Liceum Ogólnokształcące im gen S. Maczka w Katowicach 

 

  
 
 

I. Zasady ogólne: 

1.Nauczanie biologii w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach odbywa się na 

podstawie programów nauczania autorstwa Urszuli Poziomek (zakres rozszerzony) oraz autorstwa Katarzyny 

Kłosowskiej  (zakres podstawowy) zatwierdzonych do realizacji w szkole ponadpodstawowej 

2.Nauczanie przyrody w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach odbywa się na 

podstawie programu nauczania autorstwa Ewy Jakubowskiej oraz Marka Kaczmarzyka zatwierdzonego do realizacji w 

szkole ponadgimnazjalnej 

2.Na pierwszej lekcji biologii/przyrody w nowym roku szkolnym nauczyciel przedstawia uczniom zakres wymagań na 

określoną ocenę oraz sposób i zasady oceniania  

3.O terminie i zakresie materiału dłuższych sprawdzianów pisemnych nauczyciel informuje uczniów co najmniej z 

tygodniowym wyprzedzeniem 

4.Kartkówki (obejmujące zakres materiału co najwyżej 3 lekcji) są zapowiadane przez nauczyciela 
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5.Ustne odpowiedzi uczniów przeprowadzane są bez wcześniejszej zapowiedzi 

6.Nauczyciel ocenia i udostępnia uczniom pisemne prace wraz z ustnym uzasadnieniem 

 

II Zasady oceniania: 

 

1.W trakcie zajęć z biologii/przyrody uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: 

• ze sprawdzianów- po każdej większej partii materiału  

• z kartkówek- maksymalnie z trzech ostatnich lekcji 

• z odpowiedzi ustnej- sprawdza opanowanie materiału z maksymalnie trzech ostatnich lekcji 

• z pisemnych prac tj.: referat, sprawozdanie, opracowanie, prezentacje multimedialne 

• za aktywność- oceniana podczas lekcji  ( trzy plusy to ocena bdb, trzy minusy to ocena ndst) 

2. Uczeń może przyjść na lekcję nieprzygotowany co najwyżej dwa razy w semestrze ( przy wymiarze godzin większej niż 
2 godziny tygodniowo) lub jeden raz w semestrze ( przy wymiarze godzin co najwyżej 2 godziny tygodniowo). Za 
nieprzygotowanie rozumie się :nieopanowanie obowiązującej partii materiału, brak zadania domowego, brak zeszytu. 
Prawo do zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek, powtórzeń, sprawdzianów. 
Nieprzygotowanie zgłaszane jest przez ucznia na początku lekcji 

3. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen, a w wystawianiu ocen bieżących dopuszczalne jest stosowanie znaków „ +” i 
„- . 



4. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu lub kartkówki w wyznaczonym terminie, ma 
obowiązek zaliczyć go w okresie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły ( poza godzinami zajęć lekcyjnych np. w 
ramach konsultacji indywidualnych ustalonych przez nauczyciela lub za zgodą nauczyciela na zajęciach lekcyjnych ).  

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu lub uzasadnionej nieobecności klasy – 
termin zostaje uzgodniony ponownie ( nie obowiązuje wtedy termin tygodniowego wyprzedzenia). 

7.W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, kartkówce nauczyciel wpisuje nb do dziennika. Uczeń zobowiązany 
jest do napisania go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 

8. Jeżeli uczeń nie napisze sprawdzianu w żadnym z dodatkowo wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną 

9.Termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia ( 
może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole ). 

10.Pisemne prace domowe są także formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności. 

11.Praca domowa ucznia musi być wykonana lub oddana w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

12.Nie wykonanie lub nie oddanie pracy skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

13.Skala ocen na sprawdzianach, kartkówkach wynosi odpowiednio: 

 
    100%  Celujący 
91%-99% Bardzo dobry 
75%-89% Dobry 
60%-74% Dostateczny 
45%-59% Dopuszczający 
0%-44%        Niedostateczny 
 

14.Poszczególnym formom sprawdzania wiedzy ucznia przyporządkowuje się następujące wagi: 



 
Sprawdzian pisemny       3 
Kartkówka                         2 
Odpowiedz ustna             2 
Aktywność                         1 
Zadanie domowe             1 
Referat                                1  

 

15.Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkiem ucznia lecz nie podlega ocenie sposób jego prowadzenia. 

16.Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu pisemnego . Poprawiona ocena jest odnotowana w 
dzienniku obok poprawianej, przy czym obydwie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej. 

17.Uczeń nie poprawia oceny uzyskanej z zapowiedzianej kartkówki 

18.Podczas przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności ( w różnych formach ) nauczyciel będzie zwracał 
uwagę na dysfunkcje uczniów stosując odpowiednie zasady postępowania określone przez poradnię Pedagogiczno – 
Psychologiczną. 

 

 

III. Zasady wystawiania ocen śródrocznych  i rocznych 

 

1. Ocena okresowa ( śródroczna) jest średnią ważoną ocen cząstkowych  

2.Ocena roczna wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I i II semestrze . 

3.Zależność oceny śródrocznej i rocznej od średniej ważonej :  



 

Ocena                                                                  Średnia ważona 

1                                                                        1        <   S  <  1,74 

2                                                                        1,75  <  S  <  2,74 

3                                                                        2,75  <  S  <  3,74 

4                                                                        3,75  <  S  <  4,74 

5                                                                        4,75  <  S  <  5,74 

6                                                                        5,75 

 

 

 

IV Zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny: 

 

Stopień dopuszczający 

Stopień dopuszczający można wystawić uczniowi, który przyswoił z biologii/przyrody treści konieczne. Taki 

uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach. 

 



Stopień dostateczny 

Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który opanował wiadomości podstawowe i z niewielką pomocą 

nauczyciela potrafi rozwiązać podstawowe problemy. Analizuje również proste zależności, a także próbuje 

porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko. 

 

Stopień dobry 

Stopień dobry można wystawić uczniowi, który przyswoił z biologii/przyrody treści rozszerzające, właściwie 

stosuje terminologię przedmiotową, a także wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji 

i podręcznika, rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod, samodzielnie pracuje z 

podręcznikiem i materiałem źródłowym oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

 

Stopień bardzo dobry 

Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który opanował z biologii/przyrody treści dopełniające. Potrafi on 

samodzielnie interpretować zjawiska oraz bronić swych poglądów i wyrażać opinie. 

 



Stopień celujący 

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści wykraczające poza informacje zawarte w 

podręczniku, rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności oparte na samodzielnej analizie treści. Potrafi on 

selekcjonować i hierarchizować wiadomości, z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach 

 

 


