
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. 

 

Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma na celu kontrolę, ocenę i diagnozę 

złożonych w programie wyników kształcenia. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z 

WSO. Przedmiotem kontroli, oceny i diagnozy są: wiadomości, umiejętności i postawy jako 

obserwowalne zachowania ucznia. 

Bieżąca ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się według skali stopniowej i 

podziałem na poziomy wymagań - podstawowy, ponadpodstawowy. 

Poziom podstawowy obejmuje wymagania konieczne - wiadomości i umiejętności 

umożliwiające uzyskanie oceny dopuszczającej oraz wymagania podstawowe - wiadomości i 

umiejętności, które wraz z wiadomościami i umiejętnościami koniecznymi umożliwiają 

uzyskanie oceny dostatecznej. 

Poziom ponadpodstawowy obejmuje wymagania rozszerzające - wiadomości i umiejętności, 

które wraz z wiadomościami i umiejętnościami koniecznymi i podstawowymi umożliwiają 

uzyskanie oceny dobrej oraz dopełniające - wiadomości i umiejętności, które wraz 

wiadomościami i umiejętnościami koniecznymi, podstawowymi i rozszerzającymi 

umożliwiają uzyskanie oceny bardzo dobrej i celującej. 

Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej dla niego ocenie 

semestralnej i rocznej. 

1. Możliwe składniki oceny: 

• odpowiedź ustna (obejmująca trzy ostatnie tematy) 

• praca klasowe lub sprawdziany w semestrze (z większej partii materiału), które są 

zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej a termin uzgodniony jest z uczniami  

• pisemna praca domowa 

• zeszyt przedmiotowy ucznia - obowiązkiem ucznia jest systematyczne i staranne 

(estetyczne i czytelne) prowadzenie notatek z lekcji. 

• kartkówki  

• aktywność na zajęciach 

• praca na lekcji - indywidualna i grupowa; rozwiązywanie zadań problemowych - 

interpretacyjnych, analitycznych 

• referat 

. praca dodatkowa, udział w olimpiadach i konkursach. 



Wymagania ramowe na poszczególne oceny: 

• ocena niedostateczna - otrzymuje ją uczeń, który ma bardzo duże braki w zakresie 

podstawowej wiedzy, nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć biologicznych, nie 

rozumie prostych poleceń, nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć 

1agmentarycznej wiedzy. Wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki; 

• ocena dopuszczająca - uczeń ma duże braki wiedzy, jest bierny na lekcjach ale wykazuje 

chęci do współpracy i odpowiednio motywowany potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać 

proste polecenia; 

• ocena dostateczna - wiedza ucznia obejmuje podstawowe wiadomości i umiejętności z 

biologii, przy pomocy nauczyciela jest on w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia. Nie 

potrafi łączyć zagadnień biologicznych w logiczne ciągi i dokonywać ujęć problemowych. 

Podejmuje próby wykonania zadań. Rzadko przejawia aktywność na lekcjach; 

• ocena dobra - uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki, inspirowany przez nauczyciela 

potrafi samodzielnie rozwiązywać zdania o pewnym stopniu trudności. Potrafi dostrzec 

zależności przyczynowo skutkowe oraz wykazuje się aktywnością na lekcjach; 

• ocena bardzo dobra - uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał podstawy 

programowej, samodzielnie potrafi interpretować problemy i procesy biologiczne, 

wykorzystuje różne źródła informacji oraz wiedzę z różnych dziedzin nauki. Jest aktywny na 

lekcjach i chętne podejmuje się prac dodatkowych; 

• ocena celująca - uczeń w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawę programową, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, posiada dodatkową 

wiedzę z różnych źródeł informacji osiąga sukcesy w olimpiadach biologicznych na szczeblu 

okręgowym lub krajowym. 

Ustalenia dodatkowe: 

• wszystkie prace klasowe i sprawdziany sprawdzane są według znanych uczniowi zasad 

oceniania: 

100% - celujący 

86— 99% - bardzo dobry 

85-71% - dobry 

56-70% - dostateczny 

35-55%-dopuszczający 

mniej niż 35% - niedostateczny 



• uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem 

• uczeń może być nieprzygotowany do lekcji nie więcej niż jeden raz w semestrze, 

nieprzygotowanie należy zgłosić przed lekcją ( nieprzygotowanie do zapowiedzianych z 

wyprzedzeniem prac klasowych i innych nie uwzględnia się)  

• tylko oceny semestralne i końcowo-roczne nie posiadają plusów i minusów. 

• oceny z prac klasowych lub sprawdzianów mają większy wpływ na ocenę 

semestralną niż inne oceny cząstkowe. 

• ocena na pierwszy semestr jest brana pod uwagę przy wystawieniu oceny końcowo-rocznej. 

 


