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PRZEDMIOTOWY SYSTEM  OCENIANIA Z BIOLOGII I PRZYRODY 
(klasy ponadgimnazjalne I – III LO oraz klasy ponadpodstawowe I-IV LO) 

 
1. Przedmiotowy system oceniania obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności ucznia. 

2. Obowiązkowe formy oceniania: 

a) Wypowiedzi ustne – obejmujące znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku 

lekcji powtórzeniowych – z całego działu. 

b) Sprawdziany pisemne– obejmujące materiał z jednego lub dwóch działów: 

 nauczyciel informuje uczniów o terminie sprawdzianu pisemnego co najmniej 

z tygodniowym wyprzedzeniem i dokonuje wpisu do dziennika elektronicznego; 

 w przypadku nie uczestniczenia w sprawdzianie pisemnym z powodu: 

- choroby (co najmniej tygodniowa usprawiedliwiona nieobecność) lub ważnego 

zgłoszonego nauczycielowi zdarzenia losowego, uczeń ma obowiązek w okresie dwóch 

tygodni od daty przeprowadzenia sprawdzianu poddać się tej formie sprawdzenia osiągnięć 

lub jeśli usprawiedliwiona nieobecność jest dłuższa uzgodnić najbliższy możliwy termin z 

nauczycielem,  

 jeśli nie zaistniały powyższe powody nieobecności na sprawdzianie, uczeń pisze go lub 

odpowiada ustnie na najbliższej lekcji biologii / przyrody po wyznaczonym pierwotnym 

terminie sprawdzianu.  

 uczeń może poprawić ocenę uzyskaną ze sprawdzianu najpóźniej w ciągu dwóch tygodni 

od rozdania prac (uzgadnia termin z nauczycielem), po tym terminie nie będzie mógł już 

poprawiać pracy; 

 uczeń pisze poprawę określonego sprawdzianu tylko raz, a ocena z poprawy jest oceną 

ostateczną, wpisaną obok oceny pierwotnej; 

 na koniec semestru nie przewiduje się końcowego sprawdzianu zaliczeniowego, 

 konsekwencją ściągania podczas sprawdzianów i kartkówek jest zabranie pracy 

i wystawienie oceny niedostatecznej lub nauczyciel może w niektórych przypadkach 

pozwolić dokończyć pracę ale obniża ocenę o jeden stopień w dół, 

 nauczyciel informuje uczniów o uzyskanych ocenach ze sprawdzianów i innych prac 

pisemnych w ciągu dwóch tygodni; uczniowie mają możliwość wglądu do swoich prac  

w czasie lekcji biologii; 

 ocenione sprawdziany uczniowskie nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego; na 

prośbę rodziców ucznia udostępnia je do ich wglądu na terenie szkoły podczas 

wywiadówek lub konsultacji indywidualnych, 

 kolejne sprawdziany mogą się odbyć jeżeli poprzednie prace zostały ocenione a oceny 

wpisane do dziennika elektronicznego; 

 

 

c) Kartkówki - obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji 

 nie muszą być zapowiedziane; 

d) Prace domowe – przynajmniej jedna w ciągu semestru. Obowiązkiem ucznia jest zapisanie 

pracy domowej w zeszycie przedmiotowym lub w inny sposób zalecony przez nauczyciela. Za nie 

odrobioną pracę domową o niewielkim stopniu trudności uczeń otrzymuje „-” lub ocenę 

niedostateczną,  jeśli nauczyciel uprzedził, że będzie oceniana,  miała większy stopień trudności i 

wymagała większego zaangażowania. 
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e) Zeszyt przedmiotowy – obowiązkiem ucznia jest systematyczne i staranne (czytelne, estetyczne) 

prowadzenie notatek w zeszycie przedmiotowym.  

f) Projekty uczniowskie – długoterminowe prace uczniów, wykonane indywidualnie lub grupowo; 

projekty wykonuje się wg instrukcji podanej przez nauczyciela. Ocena pracy zależy od: 

 zakresu wiadomości, 

 poprawności merytorycznej, 

 sposobu prezentacji, 

 zaangażowania ucznia. 

g) Ćwiczenia praktyczne /mikroskopowanie, doświadczenia biologiczne/ - oceniana jest 

poprawność merytoryczna i sprawność wykonania ćwiczeń oraz odpowiednia ilustracja graficzna. 

h) Aktywność na lekcji obejmuje samodzielne wypowiedzi ucznia na lekcji na bieżący temat, 

pracę w grupie, twórcze uczestniczenie w dyskusji, wyszukanie materiałów z dodatkowych źródeł 

informacji, prace domowe o niewielkim stopniu trudności. Aktywność ucznia oceniana jest 

znakiem „+” wg następujących zasad: 

5 „+” - ocena bardzo dobra, 

4 „+” – ocena dobra, 

3 „+” – ocena dostateczna, 

2”+” – ocena dopuszczająca. 

 

Natomiast zgromadzenie przez ucznia 4 „-” skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej. 

 

i) Inne ustalenia 

 nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania do lekcji i możliwości 

odpowiedzi lub pisania kartkówki; wyjątkiem jest co najmniej tygodniowa, 

usprawiedliwiona nieobecność w szkole lub inna ważna przyczyna losowa 

 nie ocenia się ucznia będącego w trudnej sytuacji losowej wiadomej nauczycielowi, 

 uczeń może 1 raz /przy jednej godzinie przedmiotu w tygodniu/ lub dwa razy w semestrze 

/przy dwóch i więcej godzinach przedmiotu w tygodniu/ zgłosić nieprzygotowanie (np.) do 

lekcji bez podania przyczyny; nauczyciel zapisuje np. w dzienniku elektronicznym a uczeń 

zgłasza to na początku lekcji (najpóźniej zaraz po sprawdzeniu obecności przez 

nauczyciela) 

 kupony z gazetki szkolnej oraz wylosowany tzw. „szczęśliwy numerek” zwalniają 

z obowiązku pisania niezapowiedzianej kartkówki, lub odpowiedzi ustnej lub uczeń jeśli 

zdecyduje się jednak pisać taką pracę a uzyska ocenę, która w jego ocenie jest 

niekorzystna, nauczyciel nie wpisuje oceny do e dziennika na jego prośbę. Uczeń 

zobowiązany jest przedstawić je na początku lekcji. 

 

3. Prace dodatkowe, nadobowiązkowe, punktowane „+” lub oceną: 

a) Wykonanie pomocy dydaktycznej – projekt i wykonanie. Ocenia się przydatność 

dydaktyczną pomocy, jej trwałość i estetykę. 

b) Opieka nad roślinami i ich aranżacje w pracowni biologicznej. 

c) Wykonanie programu komputerowego, prezentacji multimedialnej itp. ilustrującej 

większą partię materiału programowego lub obszar zainteresowań ucznia 

d) Twórczy udział w akcjach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych itp. z zakresu nauk 

przyrodniczych, notatki prasowe itp. 
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e) Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych – oceniany wg regulaminu danej 

olimpiady, konkursu ( nauczyciel może zdecydować także o podwyższeniu oceny na koniec 

roku szkolnego jeśli uczeń uzyskał znaczące miejsce). 

 

 

 

 

 

 

4. Uczeń otrzymuje poszczególne oceny za określone wiadomości i umiejętności: 

 

Stopień Skrót 

nazwy 

Kategoria 

wymagań 

Kryteria wymagań 

celujący 

 

6 

cel wykraczające (W) Są to wiadomości i umiejętności 

wykraczające poza program. Uczeń 

samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą, 

wykazuje się swobodą w posługiwaniu się 

terminologią naukową. 

Uczeń uzyskał tytuł finalisty lub laureata 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach sportowych i 

innych, kwalifikując się do finałów na 

szczeblu wojewódzkim, krajowym lub 

posiada inne porównywalne sukcesy, 

osiągnięcia. 

bardzo dobry 

 

5 

bdb dopełniające (D) Są to wiadomości i umiejętności trudne do 

opanowania, twórcze naukowo, 

umożliwiające rozwiązywanie zadań nie 

schematycznych, złożonych. Uczeń 

opanowuje cały materiał programowy, 

umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii 

i w praktyce bez pomocy nauczyciela. 

Poprawnie posługuje się terminologią 

naukową. 

dobry 

 

4 

db rozszerzające (R) Są to wiadomości i umiejętności 

umiarkowanie trudne, przydatne, ale 

niezbędne w dalszej nauce. Uczeń opanowuje 

materiał programowy, stosuje zdobytą wiedzę 

w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z 

pomocą nauczyciela. 

dostateczny 

 

3 

dst podstawowe (P) Są to wiadomości i umiejętności stosunkowo 

łatwe do opanowania bezpośrednio użyteczne 

w życiu codziennym i całkowicie niezbędne 

w dalszej nauce. Uczeń opanowuje materiał 
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programowy ograniczony do treści 

podstawowych. Stosuje zdobyte wiadomości 

w życiu codziennym, dla celów praktycznych. 

dopuszczający 

 

2 

dop konieczne (K) Są to wiadomości i umiejętności, które 

umożliwiają uczniowi świadome korzystanie 

z lekcji, rozwiązywanie zadań typowych o 

niewielkim stopniu trudności. Uczeń 

odpowiada na proste pytania, ale nie 

opanowuje podstawowego materiału 

programowego. Wykazuje brak umiejętności 

stosowania wiedzy nawet przy pomocy 

nauczyciela. 

niedostateczny 

 

1 

ndst  Uczeń nie spełnia powyższych kryteriów. 

 

5. Ocena prac pisemnych odbywa się wg zasad: 

0 – 30 % - niedostateczny 

31 - 50% - dopuszczający 

51 - 74% - dostateczny 

75 - 89% - dobry 

90 - 99% - bardzo dobry 

100% + zad. dodatkowe - celujący; 

 

6. Uwagi końcowe: 

a) Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego odbywa się na podstawie ocen 

cząstkowych, przy czym największą wagę mają oceny ze sprawdzianów pisemnych, 

w dalszej kolejności, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność (zgromadzone „+” i „-” ) 

zadania domowe, ćwiczenia praktyczne. Pozostałe oceny są wspomagające. 

b) Zapoznanie uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania oraz wymaganiami 

edukacyjnymi z biologii / przyrody odbywa się na lekcji biologii / przyrody najpóźniej do 

15 września danego roku szkolnego. Ww. zagadnienia dostępne są również w gabinecie 

biologicznym i na stronie internetowej szkoły.  

c) Poinformowanie rodziców o Przedmiotowym Systemie Oceniania i wymaganiach 

edukacyjnych z biologii odbywa się poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej 

szkoły. 

Opracowała: Iwona Krupa 

 

 


	

