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Założenia do przedmiotowych zasad oceniania. 

1. Użyteczność 

Ocenianie jest nakierowane na te wiadomości i umiejętności, których opanowanie przez ucznia pozwala 

osiągnąć założone cele nauczania. 

2. Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania 

Ocenianie ma wspomagać proces uczenia się i nauczania, motywować ucznia oraz skłaniać zarówno 

ucznia, jak i nauczyciela do wyciągnięcia wniosków z dotychczasowej współpracy. 

3. Wielowątkowość 

Wielowątkowość, to proces oceniania, stwarzania sytuacji, w których każdy uczeń będzie miał możliwość 

zademonstrowania swojej wiedzy, kreatywności i oryginalności. 

4. Otwartość 

Kryteria oceniania są zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Proces 

oceniania jest otwarty na analizę i weryfikację.  

5. Pewność wnioskowania  

Materiał zgromadzony w procesie oceniania ma gwarantować pewność co do umiejętności ucznia.  

6. Spójność  

Każdy składnik zasad oceniania powinien być zgodny ze standardami nauczania, standardami oceniania 

oraz z programem rozwoju szkoły. 

 

Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia 



Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena śródroczna i ocena 

roczna. Wystawia je nauczyciel po uwzględnieniu wszystkich form aktywności ucznia z ocen 

cząstkowych.  

 

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii 

1. Sprawdzian 

• Pisemne sprawdziany są obowiązkowe. 

• W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać sprawdziw ciągu 

dwóch tygodni, lub trzech tygodni w przypadku długiej nieobecności od daty powrotu do 

szkoły, w terminie uzgodnionym                           z nauczycielem biologii. 

• Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje                            

do sprawdzianu na pierwszej lekcji, na którą przyszedł do szkoły.  

• Uczeń może poprawić sprawdzian. jeżeli otrzymał z niego ocenę niedostateczną. Poprawy 

sprawdzianu dokonuje w terminie dwóch tygodni od daty oddania pracy przez 

nauczyciela a najwyższą ocenę jaką może uzyskać jest ocena bardzo dobra.  Obie oceny 

są wpisywane do dziennika.  Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną tylko jeden raz.          

W wyjątkowych, trudnych sytuacjach poprawa sprawdzianu może być dokonana dwa 

razy.   

• Uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu. 

• Sprawdziany po ocenieniu przez nauczyciela są przez niego omówione.                 

Nauczyciel wskazuje treści programowe, zagadnienia, które uczniowie opanowali oraz te 

partie materiału, które wymagają utrwalenia. W trakcie analizy wyników sprawdzianu  

nauczyciel odwołuje się do źródeł wiedzy biologicznej, z których uczniowie korzystali 

np. podręcznika, doświadczeń, obserwacji, notatek w zeszycie, filmów, prezentacji 

multimedialnych, kart pracy, pokazów, pomocy dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów 

edukacyjnych itp. 

• Ocenione i omówione sprawdziany uczeń otrzymuje do domu i ma obowiązek pokazać 

sprawdzian rodzicom. Rodzice po przeanalizowaniu sprawdzianu i jego wyniku podpisują 

pracę, a uczeń musi ją zwrócić nauczycielowi. Zarówno wydanie jak i zwrócenie 

sprawdzianu jest przez ucznia potwierdzone własnoręcznym podpisem.  

• Nauczyciel musi oddać poprawione sprawdziany w ciągu dwóch tygodni od dnia 

napisania prac przez uczniów.   

 

2. Kartkówki 



• Nieobecność ucznia na kartkówce nie obliguje go do pisemnego zaliczenia danej partii 

materiału, ale ma prawo do napisania pracy bądź jej poprawy,       w terminie dwóch 

tygodni od dnia oddania pracy uzgodnionym                               z 

nauczycielem.  

• Ocenione i omówione przez nauczyciela kartkówki uczniowie wklejają            na 

ostatnich stronach zeszytu przedmiotowego. Rodzice winni zapoznać się  z pracami i 

złożyć tam swój podpis  

• Nauczyciel musi oddać poprawione kartkówki w ciągu tygodnia od dnia napisania pracy 

przez uczniów.   

•  

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych 

 

• 100 – 98% - celujący 

• 97 – 90% - bardzo dobry  

• 89 – 70% - dobry 

• 69 – 50% - dostateczny  

• 49 – 31% - dopuszczający  

• 30% – 0% - niedostateczny 

 

  

• Termin poprawiania/podwyższenia ocen z prac pisemnych może ulec przedłużeniu ze 

względu na dni wolne, święta lub nieobecność nauczyciela. 

 

3. Odpowiedzi ustne 

• Przy wystawieniu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel jest zobowiązany                            

do udzielenia uczniowi informacji zwrotnej. Jeżeli wypowiedź ucznia wynikała tylko z 

dopowiadania ( przy okazji odpytywania innego ucznia lub zadawania pytań klasie przez 

nauczyciela) uczeń może otrzymać ocenę – przy wyczerpujących odpowiedziach lub 

plus„+” , gdy wypowiedzi były niewyczerpujące. Trzy plusy „+” są zamieniane na ocenę 

bardzo dobrą, pięć na ocenę celującą. Gdy uczeń uzyska trzy plusy nauczyciel zapyta 

ucznia czy chce ocenę bardzo dobrą, czy będzie zdobywał dalsze plusy, by uzyskać ocenę 

celującą             



• Nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub na jej początku, zanim 

nauczyciel zacznie odpytywać.  

• Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych odnotowywane jest „-.”. 

Trzykrotne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. 

• Jeżeli natomiast uczeń nie zgłosił nieprzygotowania a nauczyciel w czasie odpytywania 

stwierdził, że jest nieprzygotowany może otrzymać ocenę negatywną. 

• Oceny z odpowiedzi ustnej nie podlegają poprawie. 

 

4. Prace domowe  

• Zadania domowe wykonywane przez uczniów są oceniane oceną pozytywną jeżeli zostały 

wykonane poprawnie. Jeżeli były wykonane niepoprawnie uczeń otrzymuje tylko plus” 

+”. Trzy plusy „+” są zamieniane na ocenę bardzo dobrą a pięć na ocenę celującą. 

Wszystkie zadania domowe wykonane przez uczniów są omówione w klasie. Wszelkie 

niepoprawnie wykonane prace domowe muszą być przez uczniów poprawione bądź 

uzupełnione na następne zajęcia.  

• Uczeń ma prawo nie wykonać zadania domowego trzy razy w półroczu ale musi je 

uzupełnić na następną lekcję. Zgłasza ten fakt nauczycielowi, który odnotowuje w 

dzienniku lekcyjnym „-”. Czterokrotny brak zadania skutkuje otrzymaniem przez ucznia 

oceny niedostatecznej. 

• Jeżeli natomiast uczeń nie zgłosił braku zadań lub braku notatki w zeszycie 

przedmiotowym, a nauczyciel w czasie omawiania stwierdził, że uczeń nie wykonał pracy 

domowej lub ma braki w notatkach może otrzymać ocenę negatywną. 

• Brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu, przyborów, zwrotu sprawdzianu skutkuje 

otrzymaniem minusa „-”. Za cztery  minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

• Uczeń może otrzymać ocenę za realizację zadań projektu edukacyjnego realizowanego 

jako projekt przedmiotowy. Oceniany jest wkład własny ucznia i umiejętność pracy 

zespołowej. 

• Ocenie podlegają też prace badawcze: doświadczenia, hodowle, obserwacje – muszą być 

wykonane zgodnie z instrukcją, poprawnie opisane – zgodnie z zasadami metody 

naukowej oraz zaprezentowane uczniom w klasie. Dotyczy głównie eksperymentów 

przewidzianych                    do realizacji w podstawie programowej. 

• Inne prace domowe np.: prezentacje, plakaty czy filmy też podlegają ocenie. 

• Za udział w konkursach uczeń otrzymuje ocenę. Ocena jest uzależniona         od 

wyniku w konkursie i rangi konkursu. 



 

 

5. Praca na lekcji – aktywność, formy. 

• Jeżeli uczeń samodzielnie zaprojektuje i wykona doświadczenie na lekcji  może otrzymać 

ocenę za aktywność. 

• Aktywnie uczestniczy w lekcji: zadaje  pytania aktywne, udziela logicznych odpowiedzi, 

wykazuje się kreatywnością, rozumowaniem skutkowo – przyczynowym. 

• Przygotuje materiały do lekcji odwróconej to może otrzymać ocenę celującą  

• Przy wystawianiu ocen za pracę na lekcji- aktywności nauczyciel jest zobowiązany                                                     

do udzielenia uczniowi informacji zwrotnej.  Uczeń może otrzymać ocenę 

•  przy wyczerpujących odpowiedziach lub plus„+” , gdy wypowiedzi były niewyczerpujące.  

• Nauczyciel podczas wystawiania oceny śródrocznej i uczeń może otrzymać ocenę – przy 

wyczerpujących odpowiedziach lub plus„+” , gdy wypowiedzi były niewyczerpujące. Trzy 

plusy „+” są zamieniane na ocenę bardzo dobrą, pięć na ocenę celującą. Gdy uczeń uzyska 

trzy plusy nauczyciel musi zapytać ucznia czy chce ocenę bardzo dobrą, czy będzie zdobywał 

dalsze plusy, by uzyskać ocenę celującą. 

 

Zasady bieżącego oceniania z biologii 

 

Prace pisemne w klasie 

Forma Zakres treści nauczania Częstotliwość Zasady przeprowadzania 

Sprawdziany 

(1 h lekcyjna) 

Jeden dział obszerny lub 

dwa mniejsze działy. 

Sprawdzian może też 

obejmować dwie lub trzy 

lekcje, jeżeli tyle zajęć 

przeznaczono na realizację 

działu. 

Maksymalnie 3 - 4 

sprawdziany  

w półroczu. 

• Zapowiadane 

przynajmniej  

z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

• Informacja  

o sprawdzanie jest 

zanotowana wcześniej  

w terminarzu                          

w dzienniku lekcyjnym 

librus. 

• Sprawdzian poprzedza 

powtórzenie materiału 

nauczania. 



Kartkówki 

(do 20 min) 

Materiał nauczania  

z trzech ostatnich lekcji. 

Częstotliwość dowolna, 

maksymalnie 4  

w półroczu.  

• Bez zapowiedzi lub  

z zapowiedzią                        

na poprzedzającej pisanie 

lekcji. 

Prace pisemne w domu 

Pisemne prace 

domowe  

Materiał nauczania                          

z bieżącej lekcji lub 

przygotowanie materiału 

dotyczącego nowego 

tematu (nauczanie 

odwrócone). 

W zależności od pracy. • Zróżnicowane zadania 

zgodne z realizowanym 

materiałem ( zadania dla 

wszystkich i oznaczone 

gwiazdką zadania 

trudniejsze, dla uczniów 

chętnych). 

Prowadzenie 

zeszytu 

przedmiotowego  

Zgodnie z tematami lekcji. Na bieżąco, w czasie 

lekcji. 
• Zasady prowadzenia 

zeszytu przedmiotowego 

powinny zostać ustalone 

na pierwszej lekcji 

• Ocenie podlega zarówno 

poprawność 

merytoryczna 

rozwiązanych zadań, jak  

i estetyka oraz 

systematyczność 

prowadzenia notatek. 
Inne prace domowe 

(dodatkowe) 
Prace badawcze 

–doświadczenia, 

obserwacje  

i hodowle wskazane  

w podstawie programowej. 

Dodatkowe prace: plakaty, 

prezentacje, filmy. 

W zależności od pracy. 

 
• Zasady kierowane do 

wszystkich uczniów,                  

do pracy w grupach lub 

dla uczniów szczególnie 

zainteresowanych 

biologią 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

Konkursy 

przedmiotowe              

i tematyczne. 

Zadanie związane  

z projektami edukacyjnymi 

np. wykonanie plakatów, 

prezentacji PowerPoint, 

Prezi, modeli, filmów itp.   

 

Udział uczniów w 

konkursach szkolnych,          

międzyszkolnych, 

powiatowych, 

wojewódzkich, 

okręgowych 

organizowanych przez 

różne instytucje, 

towarzystwa przyrodnicze 

itp 

W zależności od pracy. 

 

 

 

 

 

Zgodnie z 

harmonogramem. 

• Dla wszystkich uczniów. 

 

 

 

 

 

Dla wszystkich uczniów 

 

  



Odpowiedzi ustne 

Ustne sprawdzenie 

wiadomości 

Materiał nauczania z 

trzech ostatnich lekcji. 

Częstotliwość 

dowolna,  

w zależności od 

predyspozycji uczniów 

• Bez zapowiedzi, 

• Uczniowie sami zgłaszają 

się do odpowiedzi lub są 

wyznaczani przez 

nauczyciela. 

Referowanie pracy 

grupy 

Lekcja bieżąca lub 

lekcje powtórzeniowe. 

W zależności od metod 

pracy stosowanych na 

lekcji. 

Należy zwrócić uwagę na to, 

aby w kolejnym referowaniu 

wspólnych prac zmieniały się 

osoby referujące. 

Aktywność,  praca 

na lekcji. 

Bieżący materiał, 

lekcje powtórzeniowe. 

Jedna lub dwie oceny  

w półroczu. 
• Oceniana jest 

aktywność,zaangażowanie, 

i kreatywność uczniów 

oraz umiejętność pracy  

w grupie lub                     

w parach 

• W ocenianiu można 

uwzględnić ocenę 

koleżeńską lub 

samoocenę, uzasadniając 

ją  

w informacji zwrotnej 

• Wykonywanie 

doświadczeń  

 

 

Pozostałe zasady oceniania uczniów są zawarte w szkolnych regulaminach oceniania,                                        

które są elementem Statutu Szoły.  

Korzystałam z rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r i materiałów wydawnictwa „Nowa Era” 

 

Opracowała B. Malinowska 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


