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Przedmiotowy system oceniania z biologii 

Kl.V-kl.VIII SP  

 

 

 

 
I. Przedmiotem oceniania jest: 

 Aktualny stan wiedzy i jego umiejętności; 

 Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności; 

 Aktywność i postawa. 

 

                     Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

 Kształtowanie pojęć biologicznych; 

 Posługiwanie się przyrządami pomiarowymi i optycznymi; 

 Analizowanie wykresów, diagramów, tabel; 

 Selekcjonowanie wiadomości; 

 Twórcze i kreatywne rozwiązywanie problemów; 

 Posługiwanie się wiedzą biologiczną w praktyce; 

 Wykorzystanie różnych źródeł wiedzy; 

 Prace długoterminowe (np.prowadzenie dokumentacji biologicznej typu zielnik, wyniki 

obserwacji, projekt edukacyjny z biologii); 

 Aktywność na lekcji (praca w grupie, dyskusja) 

 

 

II.              Zasady wystawiania ocen cząstkowych ,śródrocznych i końcoworocznych. 

 

 

W ciągu semestru możemy otrzymać ..X…cząstkowych ocen, tj.tygodniowa liczba godzin z biologii pomnożona 

przez dwa. 

 

Ocena w I i II półroczu     -   jest wystawiona na podstawie ocen cząstkowych z uwzględnieniem przypisanej 

im „wagi”. 

„Waga” przydzielona poszczególnym wskaźnikom osiągnięć jest następująca: 

 

 

Wskaźniki osiągnięć uczniów „Waga” - mnożnik 

Sprawdziany z działu (45 min) 0.6 

Odpowiedź ustna  z przynajmniej trzech lekcji 0.6 

Udział w konkursach przedmiotowych (międzyszkolnych) 

 

0.6 

Odpowiedź z ostatniej lekcji 0.3 

Kartkówki,  (15 min) 0.3 

 Prace projektowe 0.3 

Prace domowe dłuzsze 0.3 

Krótkie prace domowe 0.1 

 Prowadzenie zeszytu 

przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń 

0.3 

Praca na lekcji, aktywność 0.1 

 

Ocenę   w I semestrze i II semestrze      obliczamy średnią ważoną  według wzoru: 

0.6Średnia ocen +0.3Średnia ocen + 0.1 Średnia ocen 

 

Uczeń uzyskuje ocenę w I semestrze   zgodnie ze średnią ważoną odpowiednio: 

1.75 – na ocenę dopuszczającą 

2.75 – na ocenę dostateczną 

3.75 na ocenę dobrą 

4.75 na ocenę bardzo dobrą 



5.75 – na ocenę celującą 

 

 

Ocenę końcoworoczna (OK) – obliczamy  według wzoru: 

OK= 0.5 średnia ważona  ocen z I semestru + 0.5 średnich ocen ważonych  z II semestru. 

 

Uczeń uzyskuje ocenę końcoworoczną    zgodnie ze średnią odpowiednio: 

1.75 – na ocenę dopuszczającą 

2.5 – na ocenę dostateczną 

3.5 na ocenę dobrą 

4.5 na ocenę bardzo dobrą 

5.75 – na ocenę celującą 

 

W przypadku oceny niedostatecznej w I semestrze uczeń musi zaliczyć materiał z I semestru pisząc test 

zaliczeniowy na ocenę dopuszczająca w terminie nieprzekraczającym  czterech tygodni od zakończenia ferii 

zimowych. 

                       

III. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne z biologii  

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem jego 

samodzielnej pracy; prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną; potrafi stosować 

zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych; formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy; 

dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych; wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych 

przedmiotach; potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji; bardzo aktywnie uczestniczy w 

procesie lekcyjnym; wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza 

nią.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania; wykazuje szczególne 

zainteresowania biologią; potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w 

nowych sytuacjach; bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji; potrafi planować i 

bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze; sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą 

oraz sprzętem laboratoryjnym; prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną; 

aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i 

pozaszkolnej działalności; potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów 

typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela; posługuje się mikroskopem i zna sprzęt 

laboratoryjny; wykonuje proste preparaty mikroskopowe; udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania; 

jest aktywny na lekcji.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu biologii, oraz 

takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych; z pomocą nauczyciela rozwiązuje 

typowe problemy o małym stopniu trudności; z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: 

słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.; wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym.  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one 

możliwości dalszego kształcenia; wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod 

kierunkiem nauczyciela; z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne; wiadomości 

przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej; jest mało aktywny na lekcji.  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego 

kształcenia; nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi; wykazuje się brakiem systematyczności w 



przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych; nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym 

stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela; wykazuje się bierną postawą na lekcji 

 

 

 

IV.      Sposoby sprawdzania wiedzy ucznia. 

 

A. Narzędzia pomiaru dydaktycznego. 

 

 

Kontrola w formie pisemnej 

 Kartkówki 15 min. (obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji) 

 Sprawdziany 45 min. lub 30 min. (obejmują większą partię materiału) 

 Prace domowe pisemne 

 

 kontrola w formie pisemnej – kartkówki(15min) – obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji), 

sprawdziany (45min lub 30 min.) – obejmują większe partie materiału), prace domowe pisemne 

 prace pisemne są oceniane według punktacji:  

0 – 29% - niedostateczny 

30% - 50% - dopuszczający 

51% - 74% - dostateczny 

75% - 90% - dobry 

91% - 100% - bardzo dobry 

 Gdy na sprawdzianie jest wyznaczone zadanie dodatkowe, ocenę celującą otrzymuje uczeń, który 

otrzymał ocenę bardzo dobrą w ogólnej punktacji i z zadania dodatkowego uzyskał minimum 75% 

poprawnych odpowiedzi. 

     Jeżeli zadanie dodatkowe zostanie zrobione przynajmniej w 75%, uczeń otrzymuje ocenę wyższą w 

każdym przypadku, np. uczeń uzyskał punkty na ocenę dostateczną, ale zrobił dobrze zadanie 

dodatkowe i dzięki temu zostanie do dziennika ocena wyższa czyli dobry. 

 

 

Kontrola wypowiedzi ustnych: 

 

 Odpowiedź ustna  ( oceniana jest zawartość rzeczowa, stosowanie terminologii biologicznej, spełnienie 

wymagań z danego poziomu, wkład pracy własnej). 

 Udział w dyskusji – oceniona jest częstość zgłaszania się na lekcji, udzielanie prawidłowych odpowiedzi 

. 

 Praca w grupie – oceniana jest organizacja pracy, komunikacja w grupie osób, prezentacja wyników, 

wkład w uzyskany rezultat. 

 

 

Ocenianie prac długoterminowych – projektu edukacyjnego 

 

W pracach długoterminowych oceniana jest: 

 

 Selekcja materiału rzeczowego; 

 Zastosowana nomenklatura naukowa 

 Poprawność merytoryczna; 

 Estetyka wykonania; 

 Korzystanie z różnych źródeł wiedzy; 

 Sposób prezentacji; 

 Wkład pracy w uzyskany rezultat 

 

 

B. Poprawianie ocen cząstkowych 

 



 Uczeń ma prawo poprawić każdą   ocenę z prac pisemnych (waga 0.6)  jednorazowo  w terminie do 

dwóch tygodni od momentu oddania poprawionych prac przy czym termin poprawy ustala 

nauczyciel z zainteresowanymi poprawą uczniami.; 

 Poprawa oceny niedostatecznej jest obowiązkowa; 

 Kartkówki mogą być poprawiane za zgodą nauczyciela 

 Ocena ze sprawdzianu poprawionego jest średnią z dwóch ocen –tj. oceny ze sprawdzianu pisanego 

w pierwszym terminie i oceny otrzymanej z poprawy. 

 

C.     Ustalenia dodatkowe (kontrakt między nauczycielem a uczniem) 

 Uczeń ma prawo uzyskiwać dodatkowe oceny za wykonanie prac nadobowiązkowych. 

 Uczeń ma obowiązek nosić zeszyt, podręcznik . 

 Informacje o terminie, formacie i zakresie planowanych sprawdzianów podawane są z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

 Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia  nieprzygotowanie do lekcji (nie 

dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych) oraz jednokrotnego braku zadania. 

 Aktywność na lekcji ( odpowiedzi na pytania nauczyciela, praca w grupie) oceniane są „+” lub 

     „- „.  Po uzyskaniu 4 takich znaków uczeń otrzymuj:  

     a) za 4 plusy oceną bdb, b) za 3 plusy i 1 minus oceną db,  c) za 2 plusy i 2 minusy ocenę dst, 

     d) za 1 plus i 3 minusy ocenę dop, e) za 4 minusy ocenę ndst.. 

 Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

 

V.   Dostosowanie przedmiotowego systemu oceniania do możliwości uczniów ze  

      specjalnymi wymaganiami 
1.Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu 

się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani 

 z    uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2.Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia posiadającego 

opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

3.W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania 

poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy  

i doceniania małych  sukcesów. 

Rodzaje dysfunkcji: 

1.Dysgrafia,czyli brzydkie ,nieczytelne pismo 

Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. 

Wymagania merytoryczne ,co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne  takie same, jak dla innych 

uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne Np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać 

pracy ucznia, może 

go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. 

 

2. Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na 

problemy ze zrozumieniem treści 

Dostosowanie wymagań w zakresie formy: 

Krótkie i proste polecenia ,czytanie polecenia zadania na  głos ,objaśnianie dłuższych poleceń. Wydłuża się czas 

na wykonanie zadania, pracy pisemnej. 

 

3. Inne rodzaj dysfunkcji–ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni. 

Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej 

W Przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy 

jak i treści wymagań. 

 

                                                                                                                              nauczyciel biologii 

                                                                                                                                  Agata Steuden 

Natalia Jankowska 

 

 


