
Zasady oceniania z biologii 

w Zespole Szkół w Działoszynie 

Rok szkolny 2019/2020 

  

Zasady oceniania z biologii są  zgodne z   Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych oraz z Wewnątrzszkolnymi  Zasadami  Oceniania 

I. Formy oceniania wiadomości i umiejętności uczniów. 

1. Obowiązkowe formy oceniania osiągnięć edukacyjnych: 

1. odpowiedzi ustne 

2. kartkówki 

3. sprawdziany 

4. prace domowe 

2. Nadobowiązkowe formy oceniania: 

1. aktywność na lekcji 

2. opracowanie referatu 

3. prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników 

4. wykonanie pomocy dydaktycznej 

5. opieka nad hodowlą 

6. udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach o tematyce przyrodniczej 

 Ad 1. Obowiązkowe formy oceniania: 

1. Odpowiedzi ustne i kartkówki są oceniane równorzędnie, oceny: 1- 5, czas trwania 10- 

15 min., materiał – 3 ostatnie tematy lekcji,  

2. Sprawdziany obejmują zakresem cały dział materiału lub część działu. W jednym 

semestrze przewidziane są co najmniej dwa sprawdziany, zapowiedziane na tydzień 

wcześniej przed zaplanowanym terminem ich napisania, wpisane do dziennika 

lekcyjnego ołówkiem, trwają 1-2 godziny lekcyjne. Skala ocen: 1- 6. Sprawdziany i 

kartkówki są obowiązkowe. 

3. Prace domowe dzielą się na krótkoterminowe i długoterminowe, są oceniane w 

zależności od stopnia ich trudności. 

 Ad 2. Nadobowiązkowe formy oceniania: 

1. Aktywność na lekcji obejmuje: 

1. aktywność pozytywną: 

 odpowiedzi na pytania problemowe w czasie lekcji 

 aktywny udział w trakcie lekcji powtórzeniowej 

 aktywną pracę w grupie 

 poszukiwanie materiałów związanych z bieżącymi tematami zajęć 



Aktywność oceniana jest w skali 4- 5, krótkie odpowiedzi za pomocą plusów (+),trzy  

oznaczają ocenę bardzo dobry. 

2. aktywność negatywną: 

 brak dyscypliny podczas zajęć 

 niewykonywanie poleceń nauczyciela 

 zakłócanie pracy innym uczniom itp. 

Aktywność ta jest odnotowywana za pomocą minusów (-), trzy oznaczają ocenę 

niedostateczną. 

2. Opracowanie referatu polega na jego przygotowaniu i prezentacji. 

3. Wykonanie pracy badawczej dotyczy eksperymentalnego zilustrowania zagadnień 

omawianych podczas zajęć lekcyjnych, kształci umiejętność samodzielnego 

projektowania eksperymentu, stawiania hipotez i ich weryfikację. 

4. Wykonanie pomocy dydaktycznej obejmuje samodzielne jej opracowanie i 

sporządzenie (ocenia się jej walory dydaktyczne i estetykę wykonania). 

5. Opieka nad hodowlami botanicznymi i zoologicznymi obejmuje cały rok szkolny i 

może być prowadzona przez zespół uczniów. 

6. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych ocenia się oceną bardzo 

dobrą lub celującą w zależności od ich osiągnięć. 

  

II. Nie przygotowania uczniów, zasady pisania kartkówek i sprawdzianów, nie 

odrabianie prac domowych. 

  

1. Uczeń w trakcie semestru może być jeden raz nieprzygotowany do zajęć bez 

podawania szczegółowego powodu, inne nie przygotowania do zajęć mogą być 

honorowane na pisemną lub ustną prośbę rodziców lub nauczycieli. 

2. Uczeń, który długo był nieobecny w szkole ma prawo nie pisać sprawdzianów 

zapowiedzianych podczas jego nieobecności, terminy odrabiania zaległości są ustalane 

indywidualnie z nauczycielem. 

3. Uczeń nie ma prawa do ściągania na sprawdzianach i klasówkach, takie ewidentne 

próby kończą się oceną niedostateczną. 

4. Kartkówki mogą obejmować swoim zakresem trzy ostatnie lekcje i nie muszą być 

wcześniej zapowiadane. 

5. Za nie odrobienie pracy domowej zadanej na poprzedniej lekcji uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

6. Nieobecność ucznia podczas pisania pracy klasowej zaznaczana jest w dzienniku 

lekcyjnym skrótem „-”. Uczeń ma obowiązek zaliczenia tej pracy klasowej  na 

następnej lekcji na której jest obecny . Wydłużenie terminu zaliczenia sprawdzianu 

może nastąpić tylko z istotnych powodów (długotrwała choroba, pobyt w szpitalu). 

Nie wywiązanie się z obowiązku skutkuje oceną niedostateczna wpisaną do dziennika 

bez możliwości poprawy. Jeśli przyczyny nieobecności nie były usprawiedliwione i są 

są wynikiem ucieczki z danej lekcji lub danego dnia uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną 



 

  

III. Informacje o ocenach i terminach. 

  

1. Uczniowie są informowani na bieżąco o ocenach z odpowiedzi ustnych, plusach i 

minusach. 

2. Termin oddawania sprawdzianów przez nauczyciela – dwa tygodnie. 

3. Rodzice są informowani o ocenach na wywiadówkach szkolnych oraz na spotkaniach 

indywidualnych na prośbę rodzica, nauczyciela lub ucznia. 

4. Rodzice są informowani o zagrożeniu oceną niedostateczną z biologii( za 

pośrednictwem wychowawcy) na koniec roku szkolnego nie później niż miesiąc przed 

wystawieniem ocen. 

 IV. Sposoby i terminy poprawiania ocen. 

  

1. Ocena z odpowiedzi ustnej, kartkówki może być poprawiona w przypadku otrzymania 

oceny niedostatecznej. 

2. Ocena ze sprawdzianu może być poprawiona w przypadku otrzymania oceny 

niedostatecznej w ciągu dwóch najbliższych tygodni, jest ona dobrowolna. 

3. Oceny semestralne i końcoworoczne mogą być poprawiane w formie ustalonej z 

nauczycielem. 

4. Warunkiem uzyskania oceny semestralnej lub rocznej wyższej od proponowanej na 

miesiąc przed wystawieniem ocen: w okresie od wystawienia propozycji oceny do 

wystawienia oceny semestralnej lub rocznej jest uzyskanie przez ucznia n uzyskiwać 

ocen cząstkowych wyższych od przewidzianej, uczeń ma prawo do jednokrotnej 

(dodatkowej) poprawy w formie pisemnej materiału obejmującego zakres co najmniej 

połowy prac klasowych w danym semestrze (o zakresie materiału decyduje 

nauczyciel). 

5. Ocenę niedostateczną za pierwszy semestr uczeń musi poprawić w drugim semestrze 

w terminie uzgodnionym z nauczycielem , nie dłuższym niż miesiąc od jego 

rozpoczęcia. Jeżeli tego nie uczyni, stanowić to może podstawę do wystawienia oceny 

niedostatecznej, jako oceny rocznej.  

 

 

V. Kryteria ocen. 

 Uczniowie są zapoznawani z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny na 

początku roku szkolnego( kryteria są również dostępne w pracowni biologicznej i u 

nauczyciela biologii) . Prace pisemne oceniane są za pomocą systemu punktowego. Stosuje 

się następujący sposób przeliczania punktów na ocenę szkolną: 



KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI PISEMNYCH: 

 Zakres  podstawowy 

 
Zakres rozszerzony 

 
 
 
 

KRYTERIA OCEN WYPOWIEDZI USTNYCH: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 Został laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów na poziomie wojewódzki. 

 Posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

 Potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych) 

 Umie formułować problemy oraz dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk samodzielnie i 
twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia 

 Proponuje rozwiązania nietypowe 

 Samodzielnie obsługuje mikroskop i wykonuje preparaty 

 Osiąga znaczne sukcesy (finalista, laureat) w konkursach, olimpiadach o tematyce 
biologicznej na szczeblu wyższym niż szkolny 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 Opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie 

 Potrafi stosować zdobytą wiedze do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach 

 Wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł 
wiedzy np. wykresów, tablic, zestawień, encyklopedii, Internetu 

 Potrafi planować i bezpiecznie wykonywać eksperymenty biologiczne; poprawnie w 
formułuje wnioski 

 Dokonuje bez pomocy nauczyciela analizy danych tabelarycznych oraz potrafi poprawnie na 
ich podstawie konstruować wykresy 

 Samodzielnie obsługuje mikroskop i wykonuje preparaty 

% uzyskanych punktów Ocena 

0 – 29 niedostateczny 
30– 49 dopuszczający 
50 – 74 dostateczny 
75 – 89 dobry 

90 – 100 bardzo dobry 
                                    100 i powyżej celujący 

% uzyskanych punktów Ocena 

0 – 40 niedostateczny 
41 – 59 dopuszczający 
60 – 79 dostateczny 
80 – 89 dobry 
90– 100 bardzo dobry 

                                     100 i powyżej celujący 



 

  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 Ma niewielkie   braki w wiadomościach  i umiejętnościach i określonych w programie   

 potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o dużym stopniu trudności,   

 dostrzega związki przyczynowo - skutkowe,  

 bardzo dobrze współpracuje w grupie,  

 potrafi koordynować jej działania,  

 prawidłowo wykonuje wszystkie zlecone przez nauczyciela zadania,  

 analizuje i interpretuje informacje,  

 prawidłowo wnioskuje.     

 Potrafi korzystać z wykresów, tabel, i innych źródeł wiedzy biologicznej 

 Potrafi bezpiecznie wykonywać proste doświadczenia 

 Obsługa mikroskopu i wykonywanie prostych preparatów nie stanowi większego 

problemu- profil biologiczno – chemiczny 

 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, jednak ma problem z ich logicznym 
łączeniem,  

 bez motywacji nauczyciela przejawia niewielką aktywność na lekcjach, 

 pokierowany współpracuje podczas pracy w grupach,  

 wykonuje prawidłowo większość zleconych przez nauczyciela zadań domowych,  

 wyszukuje w różnych źródłach informacje zgodne z określonym kryterium,  

 posługuje się podstawowymi pojęciami wymaganymi w podstawie programowej. 
 

  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale braki te nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenia; 

 z pomocą nauczyciela wykonuje  proste  polecenia, 

 prowadzi zeszyt przedmiotowy,  

 ma problemy z aktywnym włączeniem się podczas pracy w grupach, ale bierze w niej udział,  

 definiuje podstawowe pojęcia wymagane w podstawie programowej,  

 wykonuje, nawet jeśli błędnie, zlecone przez nauczyciela zadania domowe.  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nie posiada podstawowego minimum wiadomości i umiejętności określonych w programie 
nauczania przedmiotu;  

 nie opanował podstawowej wiedzy z danego działu tematycznego,  

 nie rozumie poleceń, naprowadzany przez nauczyciela nie potrafi odtworzyć nawet 
fragmentarycznej wiedzy,  

 zachowuje bierną postawę na lekcjach,  



 nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 

 nie wykonuje  prac domowych   
 
 
 

VI. Informacje dodatkowe 

1. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych, które mogłyby przeszkadzać na lekcjach. 

2.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są możliwe do wglądu dla uczniów i 

rodziców, a następnie przechowywane przez nauczyciela w szkole, do końca danego 

roku szkolnego. 

 

 

 

                                                                       Opracowała: Anita Nożownik 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


