
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA                       

Z  BIOLOGII 

Niniejszy przedmiotowy system oceniania jest zgodny z obowiązującymi rozporządzeniami 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania          

i promowania uczniów  oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych oraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania  

Cele oceniania na biologii  

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu 

osiągnięć i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku                       

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej przedmiotu biologia        

w klasach V-VIII szkoły podstawowej . 

Ma na celu: 

– informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym 

zakresie, 

– udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

– motywowanie ucznia do dalszych postępów, 

– dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

– umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

Wymaganie edukacyjne 

Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z zakresem materiału 

programowego na dany rok oraz informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

– wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych           

i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez niego programu 

nauczania biologii, 

– sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, 

– warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel biologii dostosowuje 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji                 

o postępach i trudnościach uczniów 

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). Na wniosek ucznia lub 

jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Również na wniosek ucznia lub jego 
rodziców sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne, jak również inna dokumentacja 

dotyczącą oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom 

prawnym).Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do wiedzy na temat postępów swojego 

dziecka w opanowywaniu wiadomości i umiejętności programowych z przedmiotu.  



Ogólne kryteria oceniania 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

– posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 

– pisze sprawdziany wiadomości na oceny celujące, jest twórczy, potrafi rozwiązywać 

problemy nietypowe, 

– samodzielnie, korzystając z różnych źródeł wiedzy, zdobywa informacje potrzebne do 

rozwijania zainteresowań przedmiotowych, 

– jest twórczy oraz szczególnie aktywny na tle klasy, 

-uczestniczy w konkursach  wiedzy biologicznej i zajmuje w nich wysokie lokaty . 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

– opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

– samodzielnie, korzystając z różnych źródeł zdobywa informacje w celu rozwiązywania 

problemów teoretycznych i praktycznych. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

– opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

– stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych problemów. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

– opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

– z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania 

problemów z zakresu przedmiotu. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

– ma spore braki w opanowanych wiadomościach i umiejętnościach programowych, jednak 

nie przekreślają one dalszego kształcenia z zakresu przedmiotu. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

– nie opanował wiadomości i umiejętności programowych niezbędnych do dalszego 

kształcenia. 

Formy oceniania bieżącego 

Stopień opanowania wiadomości i umiejętności ucznia ocenia się m.in. na podstawie 

wyników uzyskanych ze: 

– sprawdzianów pisemnych obejmujących zakres materiału danego działu lub w przypadku 

sprawdzianów kompetencji – działów, 

– kartkówek obejmujących (przeważnie) zakres trzech jednostek lekcyjnych, 

– odpowiedzi ustnych. 



Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę m.in. za: 

– aktywne uczestnictwo oraz pracę własną podczas lekcji, 

-przedstawienie i wyjaśnienie pracy domowej, jak również za brak pracy domowej, 

– udział w konkursach przedmiotowych, 

– prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

– prowadzenie zeszytu ćwiczeń 

-inną, pozalekcyjną aktywność związaną z przedmiotem. 

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej lub nie zapowiadanej kartkówki, 

bez podawania nauczycielowi powodu, dwa razy w semestrze. Prawo, o którym mowa 

powyżej, jest respektowane przez nauczyciela wyłącznie wtedy, gdy uczeń zgłosi na początku 

lekcji (przed rozpoczęciem odpytywania czy też poinformowaniem o kartkówce) chęć 

skorzystania z niego.Prace pisemne oceniane są punktowo. W przypadku sprawdzianów 

wielopoziomowych o ogólnej ocenie pracy decyduje suma zdobytych przez ucznia punktów, 

według kryteriów dostosowanych do stopnia trudności. 

Wzorzec punktacji wygląda następująco: 

celujący  99% - 100% 

bardzo dobry  90 % – 98 % 

dobry  75 % – 89 % 

dostateczny  50 % – 74 % 

dopuszczający 30 % – 49 % 

niedostateczny  0 % – 29 % 

Czas sprawdzania prac pisemnych przez nauczyciela to maksimum dwa tygodnie. Uczeń ma 

prawo do wglądu we własne prace i zapoznania się z błędami oraz wyjaśnienie ich przez 

nauczyciela. 

1. Sprawdziany pisemne z całego działu 

– zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

– trwają 45 min, 

– są obowiązkowe, 

– powinny być zaliczone na ocenę przynajmniej dopuszczającą, 

– nieobecność na sprawdzianie i brak zaliczenia w ciągu 2 tygodni jest równoznaczna              

z uzyskaniem oceny niedostatecznej (wyjątkowo w szczególnych przypadkach losowych lub 

zdrowotnych sprawdzian może zostać zaliczony w późniejszym terminie lub uczeń może 

zostać zwolniony z jego pisania), 

– uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu po uzyskaniu oceny niedostatecznej w formie 



pisemnej, w przypadku uzyskania oceny niezadowalającej dokonuje poprawy po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu i formy tejże z nauczycielem, 

– pracę można poprawiać tylko jeden raz i pod uwagę brana jest ocena z poprawy pracy, 

– wszelkie poprawy sprawdzianów możliwe są w terminie (maksymalnie) do dwóch tygodni 

od zapoznania się z jego wynikami (wyjątek szczególne zdarzenia losowe), 

– nauczyciel na podstawie orzeczenia lub opinii Poradni P-P dostosowuje zakres 

sprawdzanych wiadomości i umiejętności oraz formę do indywidualnych potrzeb                      

i możliwości uczniów. 

2. Kartkówki 

– obejmują materiał 3 ostatnich jednostek lekcyjnych,  

– czas pisania wynosi  15 min (według uznania nauczyciela), 

– mogą być zapowiadane lecz nie muszą, 

– w zasadzie nie podlegają poprawie (nauczyciel wyjątkowo może się zgodzić na ponowne 

napisanie). 

3. Odpowiedzi ustne 

– obejmują materiał 3 (wyjątkowo do 5) ostatnich jednostek tematycznych, a w przypadku 

lekcji 

powtórzeniowych – całego działu, 

– uczeń odpowiada na trzy zadane mu przez nauczyciela pytania. 

 


