
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
BIOLOGIA

(zaktualizacja – sierpień 2018 r.)

Przedmiotowy System Oceniania powstał w oparciu o Szkolne Zasady Oceniania i Szczegółowe 
zasady oceniania ujęte są w Statucie Szkoły w § 9 i 30. Ocenianie jest jawne, oparte o opracowane 
kryteria, a oceny stawiane przez nauczyciela uzasadnione. 

I. Sposoby informowania uczniów i rodziców o ocenach.
• Na pierwszej lekcji nauczyciel informuje uczniów o zasadach oceniania z nauczanego przedmiotu,

zasady te są opublikowane na stronie internetowej szkoły
• Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu.
• O ocenach cząstkowych, semestralnych i końcoworocznych  informuje się rodziców na bieżąco za

pośrednictwem dziennika elektronicznego, na zebraniach rodzicielskich lub w czasie 
indywidualnych spotkań z rodzicami. 

II. Stopień opanowania wiedzy i umiejętności sprawdzany jest poprzez:
1. Prace klasowe –  w formie pisemnej, obejmujące zakres danego działu, zapowiedziane tydzień 

wcześniej, podlegające poprawie.
2. Sprawdziany – w formie pisemnej, trwające około 20 min, zapowiedziane, obejmujące zakres do 

3 jednostek tematycznych, podlegające poprawie. 
3. Kartkówki (zastępujące odpowiedź ustną)– krótkie, niezapowiedziane prace pisemne, 

sprawdzające bieżące przygotowanie ucznia (1-3 lekcje), nie podlegające poprawie.
4. Pomiar dydaktyczny – testy  diagnozujące na początku roku szkolnego badające wiedzę z 

poprzedniej klasy lub etapu szkolnego; końcu roku szkolnego badająca wiedzę w szerokim 
zakresie; w trakcie roku szkolnego organizowana przez instytucje zewnętrzne, np. OKE, 
Kuratorium itp.,  nie podlega poprawie. 

5. Matura próbna (dla poziomu rozszerzonego) – oceniana wg kryteriów CKE,  nie podlega 
poprawie. 

6. Odpowiedzi ustne - ocenianych pod względem rzeczowości, umiejętności posługiwania się 
językiem naukowym z zakresu prezdmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi.  
Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku 
lekcji powtórzeniowych z całego działu. 

7. Aktywność ucznia na lekcji - odpowiedzi na pytania dotyczące zrealizowanego materiału, 
zaangażownie w pracę na lekcji.

8. Samodzielne prace domowe prezentowane na lekcji. 
9. Referaty - kryteria oceny odpowiadają ocenie wypowiedzi ustnych z uwzględnieniem 

zaproponowanej notatki, oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń czytający referat, ocenę 
o stopień w górę podnosi przygotowanie pomocy dydaktycznych ułatwiających zrozumienie 
referatu

10. Ćwiczenia mikroskopowe -  ocenia się umiejętność planowania obserwacji,  posługiwania się 
mikroskopem, wykonywania preparatu mikroskopowego i rysunków obrazów mikroskopowych, 
wnioskowania na podstawie obserwacji z nawiązaniem do poznanych treści teoretycznych. 

11. Praca badawcza, projekt - długoterminowe biologiczne i ekologiczne prace badawcze wg. 
wymogów prac badawczych

12. Prace dodatkowe - wykonanie pomocy dydaktycznych: schematy, plansze, wykresy, rysunki, 
okazy wzbogacające zbiory i inne - nauczyciel ocenia estetykę prac, źródła pomocnicze oraz 
zaangażowanie ucznia w powierzone mu zadanie. 

Przy ocenianiu w/w form aktywności ucznia  stosuje się róże poziomy wymagań określone w wykazie 
wymagań na poszczególne oceny (dostępnych na stronie inetrnetowej szkoły), gwarantujące otrzymanie 
przez ucznia odpowiednich ocen. 



III.Kryteria punktowe oceny dla prac pisemnych:

• prac klasowych, sprawdzianów, testów pomiaru dydaktycznego i matur próbnych
100% - 95% - ocena celująca (6) 
94% - 85% - ocena bardzo dobra (5) 
84% - 70% - ocena dobra (4) 
69% - 51% - ocena dostateczna (3) 
50% - 30% - ocena dopuszczająca (2) 
29% - 0% - ocena niedostateczna (1)

Przedstawione kryteria stosowane są dla poziomów: podstawowego i rozszerzonego.

IV. Wagi ocen

OCENIANA AKTYWNOŚĆ UCZNIA       WAGA 
 Praca klasowa  9 
 Pomiar dydaktyczny  9 
 Matura próbna  9
 Sprawdzian  6
 Prace samodzielne (praca badawcza, projekt) 4
 Kartkówka  3 
 Aktywność na  lekcji 3
 Odpowiedzi ustne  3 
 Referat 3
 Ćwiczenia mikroskopowe   3 
 Praca domowa  3

V. Zasady oceniania i poprawy prac klasowych i sprawdzianów.
1. Terminy prac są ustalane wspólnie z uczniami i wpisywane do terminarza z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Uczniowie są zobowiązani do pisania prac klasowych i sprawdzianów w ustalonym terminie.
3. Nieobecność na zapowiedzianej  pracy pisemnej  może być usprawiedliwiona wyłącznie chorobą 

ucznia (lub pilnymi sprawami rodzinnymi) i potwierdzona przez rodziców lub lekarza.
4. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej pracy pisemnej jest zobowiązany do napisania jej na 

najbliższej lekcji, na której jest obecny lub w terminie wskazanym przez nauczyciela, nie 
dłuższym niż dwa tygodnie od terminu pracy (w szczególnych sytuacjach zdrowotnych czy 
losowych ucznia istnieje możliwość indywidualnego wydłużenia  terminu).

5. Niewywiązanie się z obowiązku pisania zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów i 
nieprzystąpienie do napisania ich w ustalonym terminie skutkuje  ocenę niedostateczną.

6. Uczeń, który korzysta podczas pracy picemnej z niedozwolonych pomocy lub kontaktuje się z 
innymi uczniami otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy, uczeń 
podpowiadający lub pozwalający spisywać odpowiedzi z własnej pracy również otrzymuje ocenę 
niedostateczną, która nie podlega poprawie. 

7. Prace pisemne  są ocenione i omówione w ciągu dwóch tygodni od daty ich napisania. 
8. Wszystkie prace pisemne są przechowywane w szkole przez rok szkolny z możliwością wglądu 

do nich przez rodziców i opiekunów. 
9. Uczniowi przysługuje jednorazowa możliwość poprawy każdej pracy klasowej i sprawdzianu w 

terminie ustalonym z nauczycielem, (jeden termin  dla wszystkich osób poprawiających z danej 
klasy wpisany do terminarza). 

10. Termin poprawy nie może przekroczyć 2 tygodni od poinformowania o ocenach, po tym okresie 
nie ma możliwości poprawy pracy z danego działu. 

11. Uczniowie, którzy byli nieobecni w wyznaczonym terminie poprawy, mogą ją napisać w innym 
terminie, tylko po przedłożeniu nauczycielowi zwolnienia lekarskiego lub podaniu przez rodzica 
uzasadnionej  przyczyny nieobecności dziecka poprzez pocztę w dzienniku elektronicznym.



12. W przypadku uczniów klas, w których realizowany jest poziom rozszerzony cena z poprawy, jest 
wpisywana obok oceny pierwszej i obydwie są wliczane do oceny semestralnej. 

13. Jeżeli ocena z poprawy jest taka sama lub niższa, nie jest wpisywana. 

VI. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania przyczyny
 ( nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych i innych prac z wyznaczonym 
terminem np. referatów):

jeden raz w semestrze - przy jednej lub dwóch godzinach w tygodniu
dwa razy w semestrze - przy ponad dwóch godzinach w tygodniu 

Zgłoszenie nieprzygotowania powinno nastąpić w trakcie  czynności organizacyjnych lekcji po wejściu 
do klasy, fakt ten nie zwalnia ucznia z aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych. 

VII. Uczeń ma obowiązek uzupełnić na bieżąco wiadomości i notatki z zajęć, które opuścił ( bez 
względu na przyczynę). Na pierwszej lekcji, na której uczeń jest obecny nauczyciel ma prawo przepytać 
go i ocenić wiedzę z zakresu obejmującego okres nieobecności. W przypadku dłuższej nieobecności 
( ponad 2 tyg. ) termin uzupełnienia wiadomości i notatek należy uzgodnić z nauczycielem. Nie ocenia 
się ucznia przez okres do trzech dni po dłuższej ( ponad 2 tyg. ) usprawiedliwionej nieobecności w 
szkole. 

VIII . Zasady wystawiania oceny semestralnej/końcowej (rocznej)
1. Ocena semestralna/końcoworoczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. Ocenę roczną 
oblicza się jako średnią ważoną ocen z całego roku szkolnego. 

      1 (niedostateczny) dla średniej do 1,69 
2 (dopuszczający) dla średniej z przedziału od 1,7 do 2,49 
3 (dostateczny) dla średniej z przedziału od 2,5 do 3,49 
4 ( dobry ) dla średniej z przedziału od 3,5 do 4,49 
5 ( bardzo dobry ) dla średniej z przedziału od 4,5do 5,49
6 ( celujący) dla średniej z przedziału od 5,5 do 6, 

2. Ocena końcowa wystawiana uczniom klas  z trzyletnim cyklem nauczania biologii  wynika
z następujących wag ocen rocznych:

1  - waga oceny za pierwszy rok nauki (A)
3 - waga oceny za drugi rok nauki (B)
6 - waga oceny za trzeci rok nauki (C)

 stosując wzór: Ocena końcowa = 0,1 A + 0,3B +0,6C 
Warunkiem  pozytywnej oceny końcowej w trzyletnim cyklu nauczania i zastosowania powyższego 
wzoru jest uzyskanie oceny pozytywnej za trzeci rok nauki. 

3. Uczeń ma prawo do podwyższenia proponowanej oceny semestralnej/rocznej poddając się 
ustalonej formie sprawdzania wiedzy i umiejętności: gdy średnia ważona jest niższa maksymalnie 
o 0,1 od wartości pozwalającej otrzymać wyższą ocenę np.: 2,40; 3,40 itd. to uczeń może ją 
podwyższyć poprawiając ocenę z działu, z którego otrzymał najniższą ocenę w trakcie 
semestru/roku szkolnego.  Gdy średnia ważona jest niższa niż o 0,1 od wartości uprawniającej do 
otrzymania oceny wyższej i wynosi np.: 3,2; 4,3 itd. to aby otrzymać ocenę wyższą (w pierwszym
przykładzie 4, a drugim 5), uczeń będzie musiał napisać sprawdzian z całego semestru/roku 
szkolnego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

4. Jeżeli uczeń osiągnie wysoki wynik z pomiaru dydaktycznego, nauczyciel może podwyższyć 
uczniowi ocenę roczną dodając do średniej ważonej oceny rocznej 0,5 

IX. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ocenaini są według wyżej wymienionych 
kryteriów, z uwzględnieniem indywidualnych  dla każdego ucznia zaleceń poradni psychologiczno – 
pedagogicznej. 

 Ewa Piwcewicz


