
 

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii 
 
1. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 
a) odpowiedź ustna - ocenianie pod względem rzeczowości, stosowania języka 
przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej 
obowiązuje znajomość materiału z 3 ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych 
zakres wskazany przez nauczyciela, 
b) kartkówki - obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji, nie wymagające wcześniejszego 
zapowiadania;  
c) sprawdzian – odpowiedź pisemna przeprowadzana po zakończeniu działu, 
zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli uczeń nie przystąpił  
w terminie do sprawdzianu, ma obowiązek napisania go w terminie dwóch kolejnych 
tygodni. Jeśli nieobecność ucznia była długotrwała, termin zaliczenia zaległości uczeń ustala  
z nauczycielem; 
d) aktywność – przez  aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcjach  
i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, 
aktywną pracę w grupach i samodzielną pracę podczas zajęć, wykonanie doświadczeń.  Inne 
formy zaangażowania - przygotowanie referatów, projektów, dodatkowych prac, czy zadań. 

 
Uczeń ma możliwość zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze (tzw. kropka) bez podania 
przyczyny, przed rozpoczęciem lekcji. Zasada ta nie dotyczy zajęć powtórzeniowych  
i zapowiedzianych kartkówek.  
Jeśli uczeń korzystał z niedozwolonych pomocy naukowych lub kontaktował się z innym 
uczniem w trakcie pisania sprawdzianów, czy kartkówek otrzymuje ocenę niedostateczną.  
 
2. Procentowa skala ocen prac pisemnych: 

 
< 100% - 98% > - ocena celująca 
( 97% - 90% > - ocena bardzo dobra 
( 89% - 70% > - ocena dobra 
( 69% - 50% > - ocena dostateczna 
( 49% - 30% > - ocena dopuszczająca 
( 29% - 0% > - ocena niedostateczna 
        

3. Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej: 
a) nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie 14 dni. Pozostają one 
 u nauczyciela po zapoznaniu się uczniów, czy rodziców z wynikami. 
b) możliwość poprawy ocen : czas poprawy od momentu oddania prac pisemnych 
(sprawdzian, kartkówka) i odpowiedzi ustnej - dwa tygodnie. Uczeń, który nie przystąpi do 
poprawy oceny w określonym terminie traci prawo do kolejnej poprawy.  
c) do dziennika obok ocen poprawianych wpisuje się oceny poprawione. Obowiązuje każda 
ocena. 

 



d) wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest na 
podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów lub 
testów, odpowiedzi ustne i kartkówki, a pozostałe oceny są wspomagające. Ocena 
śródroczna i roczna nie musi być średnią arytmetyczną. 

 
4. Sposoby informowania uczniów i rodziców.  
Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z PZO. Wszystkie oceny oparte  
o opracowane kryteria są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdziany są 
przechowywane w szkole do miesiąca września następnego roku szkolnego. O ocenach 
cząstkowych informuje się rodziców poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz podczas 
zebraniach rodzicielskich lub indywidualnych spotkań z rodzicami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ogólne wymagania edukacyjne z biologii. 

Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej, 

 prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, uzyskuje maksymalne wyniki z prac pisemnych  
i odpowiedzi ustnych, odpowiada na dodatkowe pytania, 

 potrafi wykorzystywać uzyskaną wiedzę na lekcjach innych przedmiotów oraz poza 
szkołą, 

 trafnie analizuje i interpretuje oraz samodzielnie opracowuje i przedstawia 
informacje 
oraz dane pochodzące z różnych źródeł, 

 trafnie analizuje zjawiska i procesy biologiczne, 

 potrafi zaprojektować doświadczenie biologiczne i zinterpretować jego wyniki, 

 formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, trafnie dobierając liczne 
przykłady, 

 potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, 
 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej, 

 poprawnie posługuje się słownictwem biologicznym, 

 wykazuje szczególne zainteresowanie naukami biologicznymi, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, z prac pisemnych uzyskuje oceny bardzo dobre, 
udziela pełnych odpowiedzi na pytania podczas odpowiedzi ustnych, 

 trafnie analizuje i interpretuje informacje i dane pochodzące z różnych źródeł, 

 potrafi zinterpretować zjawiska biologiczne, 

 potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 
problemów w nowych sytuacjach. 
 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: 

 opanuje bardziej złożone wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów 

 udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania oraz posługuje się poprawną 
terminologią biologiczną, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, 

 z prac pisemnych uzyskuje oceny dobre i bardzo dobre, 

 korzysta z wielu różnych źródeł informacji, 

 poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, wyciąga właściwe wnioski oraz trafnie 
dobiera przykłady, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 



typowych problemów, w przypadkach trudniejszych rozwiązuje problemy z pomocą 
nauczyciela. 

 
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli: 

 opanuje najważniejsze, przystępne i niezbyt złożone wiadomości i umiejętności 
programowe, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 udziela odpowiedzi na proste pytania, posługując się zrozumiałym językiem 
 i podstawową terminologią biologiczną, 

 wykazuje zadowalającą aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje co najmniej 
oceny dostateczne, 

 korzysta samodzielnie lub z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji, 

 zazwyczaj poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, podaje nieliczne przykłady, 

 rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności. 
 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli: 

 opanuje wiadomości i umiejętności programowe w stopniu umożliwiającym 
kontynuowanie dalszego kształcenia, 

 udziela odpowiedzi na pytania o niskim stopniu trudności, posługując się 
zrozumiałym 
językiem i elementarną terminologią biologiczną, 

 wykazuje minimalną aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje oceny 
przynajmniej dopuszczające, 

 korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji. 
 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli: 

 nie opanował w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie wiadomości  
i umiejętności określonych w podstawie programowej, 

 nie przyswaja wiedzy oraz jest niesystematyczny w wykonywaniu prac domowych, 

 nie posługuje się elementarnymi pojęciami biologicznymi oraz nie próbuje rozwiązać 
zadań o minimalnym stopniu trudności, 

 nie wykonuje instrukcji i nie podejmuje współpracy z nauczycielem, 

 wykazuje bierną postawę na lekcji, z prac pisemnych otrzymuje oceny 
niedostateczne. 


