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Przedmiotowy system oceniania z biologii.  

 

 

1. Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały 

określone i podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.  

2. Uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia – wiedzę, umiejętności oraz 

postawy, np. aktywność, kreatywność. 

 3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe. 

 4. Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela) 

podręcznika.  

5. Sprawdziany pisemne, prace klasowe (mogą być w formie testu) pisane po 

każdym dziale, są zapowiedziane na 7 dni przed terminem sprawdzianu. 

 6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni 

poddać się takiemu sprawdzianowi po uzgodnieniu z nauczycielem terminu 

i formy. Jeżeli uczeń nie zgłosi się do nauczyciela, wówczas zaległy sprawdzian 

pisze w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

7. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu (pracy klasowej) lub 

nieusprawiedliwionej nieobecności (ucieczka) uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną i traci szansę na jej poprawę.  

8. Podczas sprawdzianu uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie. W przypadku 

stwierdzenia,  

że kontaktuje się z innym uczniem lub ściąga nauczyciel ma prawo przerwać 

uczniowi pisanie sprawdzianu – jest to równoznaczne z uzyskaniem za pracę 

oceny niedostatecznej.  

9. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni 

od daty zapoznania ucznia z oceną po uzgodnieniu z nauczycielem terminu 

i formy. Przy poprawianiu sprawdzianu i pisaniu w drugim terminie kryteria 

ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. Poprawa 

sprawdzianu jest dobrowolna i może być pisana tylko jeden raz. Poprawa pracy 

nie przysługuje uczniowi, który pisze ją po raz pierwszy w terminie 

późniejszym, w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej w pierwszym 

terminie.  

10. Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i mogą być 

niezapowiedziane.  

11. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić na początku lekcji, że jest 

nieprzygotowany do zajęć, ale nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych (symbol 

„Np” oznacza nie przygotowanie ucznia do lekcji. Fakt zgłoszenia przez ucznia 

nie przygotowania odnotowywany jest za pomocą daty).  

12. Uczeń ma prawo zgłosić brak zadania domowego. Dopuszcza się zgłoszenie 

przez ucznia dwóch „bz” w ciągu jednego semestru, kolejny „bz” oznacza ocenę 

niedostateczną z zadania domowego. Brak zeszytu przedmiotowego jest 

traktowane na równi z brakiem pracy domowej. Jeżeli uczeń nie zgłosi braku 

zadania, bądź zeszytu otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 13. Uczeń może otrzymywać również plusy i minusy za aktywność. Jeśli wśród 

pięciu znaków + bądź – jest pięć plusów to uczeń otrzymuje ocenę bardzo 



 

2 

 

dobrą, jeśli ma cztery plusy i jednego minusa to otrzymuje ocenę dobrą, za trzy 

plusy i dwa minusy otrzymuje ocenę dostateczną, za dwa plusy i trzy minusy 

oraz jednego plusa i cztery minusy ocenę dopuszczającą, w przypadku pięciu 

minusów otrzymuje ocenę niedostateczną. Do dziennika lekcyjnego ocena jest 

wpisywana po otrzymaniu przez ucznia pięciu znaków.  

14. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, 

gdyż największą wagę mają oceny z prac klasowych i sprawdzianów. Inne 

oceny cząstkowe mogą podwyższyć lub obniżyć średnią ocenę z prac pisemnych 

o jeden stopień.  

15. Jeżeli uczeń w ciągu jednego semestru opuści więcej niż 45% liczby 

wszystkich zajęć edukacyjnych, to pisze sprawdzian sprawdzający jego wiedzę 

i umiejętności z całego semestru szkolnego.  

16. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę 

niedostateczną zobowiązany jest do zaliczenia materiału programowego  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

Zaliczenie materiału odbywa się w formie pisemnej. Uczeń otrzymuje zadania 

na ocenę dopuszczającą i aby zaliczyć materiał programowy uczeń musi  

wypełnić 50% wskazanych zadań.  

17. Uczeń ma prawo, od momentu uzyskania informacji o przewidywanej 

semestralnej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej ubiegać się o wyższą (o jeden 

stopień) niż przewidywana ocena semestralna lub roczna, o ile spełnia co 

najmniej trzy spośród czterech warunków określonych w Statucie Szkoły. Uczeń 

we wniosku składanym do Dyrektora Szkoły zobowiązany jest określić ocenę, 

o jaką chce się ubiegać. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

klasyfikacyjnej jest przystąpienie do dodatkowego sprawdzianu pisemnego 

i ustnego obejmującej materiał programowy:  pierwszego półrocza w przypadku 

poprawy oceny śródrocznej,  całego roku szkolnego w przypadku poprawy 

oceny rocznej, oraz uzyskanie oceny co najmniej równej tej o którą uczeń 

występuje. Nauczyciel uczący danego ucznia przygotowuje sprawdzian pisemny 

(czas trwania sprawdzianu: 45 minut), oraz zestawy zadań do części ustnej, 

które zawierają umiejętności i wiadomości na wskazaną przez ucznia ocenę. 

Uczeń, aby uzyskać wyższą ocenę musi z punktowanego sprawdzianu uzyskać 

minimum 80% punktów.  

18. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności z przyczyn losowych uczeń 

może być zwolniony z kartkówki lub odpowiedzi, ale nie zwalnia go to 

z obowiązku uzupełnienia wiadomości, które nauczyciel ma prawo 

skontrolować na najbliższej jednostce lekcyjnej. 

 

Obszary aktywności uczniów podlegające ocenianiu: 

1. Wiedza i umiejętność przedmiotowa.  

2. Aktywność na lekcjach.  

3. Praca w grupach.  

4. Wkład pracy i zaangażowanie w podejmowane działania. 

5. Wytwory ucznia (samodzielne referaty, prezentacje, inne produkty, np. 

pomoce dydaktyczne). 
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Metody sprawdzania osiągnięć uczniów: 

Formy ustne:  

- odpowiedzi ustne obejmują materiał trzech ostatnich lekcji; ta forma 

sprawdzania wiedzy i umiejętności nie jest zapowiadana przez nauczyciela, 

 - aktywność na lekcjach, zaangażowanie ucznia (symbol „A” oznacza  

aktywność ucznia), 

- prezentacja, - referaty indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje 

materiału objętego planem nauczania. 

Formy pisemne: 

- testy odpowiedzi zaznacza się w specjalnie przygotowanym do tego celu 

formularzu; w tej formie może być przeprowadzony zarówno sprawdzian, praca 

klasowa jak i kartkówka (testy oznaczone są symbolem „T”. W przypadku 

testów dla klas pierwszych sprawdzających wiadomości z zakresu gimnazjum 

oznaczone są symbolem „Tg 

- klasówki – sprawdziany z większej partii materiału (działu) o czasie trwania 

uzależnionym od rodzaju materiału (zazwyczaj 45 minut), zapowiedziane przez 

nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

 - kartkówki sprawdzają opanowanie materiału z 3 – 4 ostatnich lekcji. Nie 

muszą być zapowiadane przez nauczyciela. Czas ich trwania zależy od rodzaju 

realizowanego materiału (zazwyczaj 10 – 20 minut) - prace domowe.  

- zadania dodatkowe np. praca domowa, zazwyczaj w formie pisemnej 

 

 

Narzędzia oceniania 

Kryteria oceniania prac pisemnych (testów, sprawdzianów, kartkówek) – prace 

oceniane są w zależności od procentu zdobytych punktów w stosunku do 

możliwych do uzyskania punktów:  

od 0% do 39%  - niedostateczny 

 od 40% do 50%  - dopuszczający  

od 51% do 74% - dostateczny  

od 75% do 90% - dobry  

od 91% do 100% -  bardzo dobry  

Ocenę celującą 100 % plus zadanie dodatkowe. 

 Uczniowie posiadający informację o dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

otrzymują ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 30% maksymalnej liczby 

punktów.  

Częstotliwość oceniania uzależniona jest od ilości uczniów w danej klasie, 

liczby godzin i poziomu klasy. Nie mniej niż dwie oceny w semestrze.  

Kryteria ocen wypowiedzi ustnej:  

- poprawność merytoryczna,  

- uzasadnianie odpowiedzi,  

- stosowanie prawidłowej terminologii związanej z przedmiotem,  

- sposób prezentacji – umiejętność formułowania myśli. 
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Wymagania edukacyjne z biologii 
 

zawierają  szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń 

powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika 

„Biologia na czasie”. 

 

 

Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia 

 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne (na stopień 

dopuszczający) 

podstawowe (na stopień 

dostateczny) 

rozszerzające (na stopień dobry) 

dopełniające (na stopień bardzo 

dobry) 

obejmują treści i umiejętności obejmują treści i umiejętności 

 najważniejsze w uczeniu się biologii 

 

 złożone i mniej przystępne niż 

zaliczone do wymagań podstawowych 

 łatwe dla ucznia nawet mało 

zdolnego 

 

 wymagające korzystania z różnych 

źródeł informacji 

 często powtarzające się w procesie 

nauczania 

 

 umożliwiające rozwiązywanie 

problemów 

 określone programem nauczania na 

poziomie nieprzekraczającym 

wymagań zawartych w podstawie 

programowej

 pośrednio użyteczne w życiu 

pozaszkolnym 

 użyteczne w życiu codziennym 

 

 pozwalające łączyć wiedzę z różnych 

przedmiotów i dziedzin 
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Stopnie szkolne 

 
 

 

Stopień dopuszczający 

Stopień dopuszczający można wystawić uczniowi, który przyswoił 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 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 treści dopełniające. 

Potrafi on samodzielnie interpretować zjawiska oraz bronić swych poglądów. 

 

Stopień celujący 

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści wykraczające 

poza informacje zawarte w podręczniku. Potrafi on selekcjonować 

i hierarchizować wiadomości, z powodzeniem bierze udział w konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych, a także pod okiem nauczyciela prowadzi własne 

 prace badawcze. 
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