
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 

 

I.  Cele oceniania: 

Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia ma kilka celów. 

1. Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce. 

2. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań. 

3. Uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania 

oraz ewentualnych braków w tym zakresie, wraz ze wskazaniem mocnych i słabych stron ucznia w kontekście 

nabywania umiejętności określonej wymaganiami podstawy programowej. 

4. Wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. 

5. Ukierunkowywanie samodzielnej i projektowej pracy ucznia. 

6. Korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. 

7. Okresowe podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej podstawie stopnia opanowania przez 

ucznia materiału programowego przewidzianego na dany okres. 

Przedmiotowe zasady oceniania formułują sposoby rozpoznawania przez nauczyciela poziomu opanowania przez 

ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego postępów w kontekście wymagań edukacyjnych.  

 

II. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia: 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne (na stopień dopuszczający) 

podstawowe (na stopień dostateczny) 

rozszerzające (na stopień dobry) 

dopełniające (na stopień bardzo dobry) 

obejmują treści i umiejętności obejmują treści i umiejętności 

 najważniejsze w uczeniu się biologii 
 złożone i mniej przystępne niż zaliczone do 

wymagań podstawowych 

 łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego  wymagające korzystania z różnych źródeł informacji 

 często powtarzające się w procesie nauczania  umożliwiające rozwiązywanie problemów 

 określone programem nauczania na poziomie 

nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej 

 pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym 

 użyteczne w życiu codziennym 
 pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i 

dziedzin 

 

 



III. Stopnie szkolne: 

Stopień dopuszczający 

Stopień dopuszczający można wystawić uczniowi, który przyswoił treści konieczne. Taki uczeń z pomocą nauczyciela jest 

w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach. 

Stopień dostateczny 

Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który opanował wiadomości podstawowe i z niewielką pomocą nauczyciela 

potrafi rozwiązać podstawowe problemy. Analizuje również proste zależności, a także próbuje porównywać, wnioskować  

i zajmować określone stanowisko. 

Stopień dobry 

Stopień dobry można wystawić uczniowi, który przyswoił treści rozszerzające, właściwie stosuje terminologię przedmiotową, 

a także wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji i podręcznika, rozwiązuje typowe problemy 

z wykorzystaniem poznanych metod, samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałem źródłowym oraz aktywnie 

uczestniczy w zajęciach. 

Stopień bardzo dobry 

Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające. Potrafi on samodzielnie interpretować 

zjawiska oraz bronić swych poglądów. 

Stopień celujący 

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści wykraczające poza informacje zawarte w podręczniku. Potrafi 

on selekcjonować i hierarchizować wiadomości, z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

a także pod okiem nauczyciela prowadzi własne prace badawcze. 

IV. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów w nauce: 

Sprawdzanie stopnia opanowania umiejętności umożliwiają: 

 sprawdzian wiadomości, testy 

 kartkówka 

 odpowiedź ustna 

 praca na lekcji 

 ćwiczenia laboratoryjne 

 inne formy wskazane przez nauczyciela 

Sprawdzanie osiągnięć i postępów w nauce charakteryzuje się takimi cechami jak: obiektywizm, indywidualizacja, 

konsekwencja, systematyczność, jawność. 

 

V. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów: 

 sprawdziany (w formie opisowej, testu lub mieszane) - będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i będą 

obejmowały dużą partię materiału – najczęściej cały dział. Każdy sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową. 

Uczeń jest zobowiązany do pisania sprawdzianu. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ją w 



terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły. Pisemne 

sprawdziany wiadomości poprawiane są i zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni. Ocenione sprawdziany 

wiadomości przechowywane są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany 

do końca semestru. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w drugim terminie sprawdzianu. Uczeń, który 

korzysta z niedozwolonych pomocy podczas pisania sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną, której nie może 

poprawić. 

 kartkówka – sprawdzane będzie opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji, kartkówki mogą być 

zapowiedziane lub niezapowiedziane w zależności od uznania nauczyciela. 

 odpowiedź ustna - wiadomości sprawdzane obejmują materiał  z ostatnich trzech lekcji, w przypadku lekcji 

powtórzeniowej cały dział. Ocenie podlega wiedza merytoryczna, sprawność operowania terminologią chemiczną,  

a także skuteczność komunikacji, na ocenę ma także wpływ sposób wyrażania sądów, własnych opinii, formułowanie 

spostrzeżeń. 

 ocena z aktywności na lekcji - rozwiązanie zadań przy tablicy, poprawne odpowiedzi ustne na pytania kierowane do 

ogółu uczniów, dodatkowe zadania – ocena bardzo dobry po uzyskaniu trzech „plusów” jeżeli na dane zajęcia 

edukacyjne przypada 1 lub 2 godziny tygodniowo, pięciu „plusów” jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada więcej 

niż 2 godziny tygodniowo. Nauczyciel może od razu ocenić pracę ucznia stosując skalę ocen dobry, bardzo dobry, 

celujący. 

 zadanie domowe - uczeń sprawdzany jest ze wykonania zadania domowego regularnie lub wyrywkowo. Brak 

wykonania zadania domowego uczeń zgłasza przed rozpoczęciem lekcji jako nieprzygotowanie do lekcji. Częste braki 

zadań domowych i zeszytu przedmiotowego (odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym znakiem /-/ i mają wpływ na 

ocenę. 

 prace dodatkowe które podlegają ocenie: prezentacje multimedialne, schematy, plansze, wykresy, rysunki, referaty, 

gry dydaktyczne, opracowanie ciekawych materiałów, nagranie filmu edukacyjnego itp. 

 

Uczeń ma prawo 1 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu jednego półrocza bez uzasadniania i podania przyczyny, 

jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 1 godzina tygodniowo. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed 

lekcją, na kartce. Nauczyciel wpisuje wówczas do dziennika elektronicznego skrót „np”. Uczeń zobowiązany jest do 

posiadania podręcznika i prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

 

VI. Prace pisemne oceniane są według skali: 

100% i ½ zadania dodatkowego – celujący;  

 90% – 100% – bardzo dobry;  

75% – 89% – dobry;  

51% – 74% – dostateczny;  

35% – 50% – dopuszczający;  

< 35% – niedostateczny. 



 

VII. Szczegółowe zasady i sposób oceniania: 

1. Informacje o terminie, formie i zakresie planowanych sprawdzianów podawane są z tygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu w określonym terminie, ma obowiązek uczynić to na 

najbliższych zajęciach.  

3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zapowiedzianej pracy pisemnej nauczyciel ma prawo bez 

zapowiedzi w wybranym terminie i formie sprawdzić przewidziane sprawdzianem wiadomości i umiejętności ucznia. 

4. Jeżeli uczeń nie podjął próby zaliczenia materiału w danym terminie, nauczyciel ma prawo egzekwować wiedzę na 

najbliższej lekcji po upływie terminu zaliczenia. 

5. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie 

gwarantuje samodzielności pracy. Stwierdzenie niesamodzielności pracy jest równoznaczne z wystawieniem oceny 

niedostatecznej. 

6. Uczeń może jednorazowo poprawić ocenę niedostateczną uzyskaną ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od rozdania 

pracy, a ocena z poprawy jest oceną ostateczną, wpisaną obok oceny pierwotnej. 

7. Wszelkie zapowiedziane formy sprawdzenia wiadomości ucznia odbywają się zgodnie z ustalonym terminem.  

W przypadku, gdy zapowiedziana forma sprawdzenia wiadomości nie odbędzie się z przyczyn niezależnych, zaliczenia 

odbędą się „z automatu” na kolejnej najbliższej lekcji. 

8. Kartkówki obejmują zakres max 3 ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane a oceny z kartkówek nie podlegają 

poprawie. Jeśli uczeń nie pisał kartkówki z powodu nieobecności, nauczyciel ma prawo w każdej chwili poprosić ucznia  

o napisanie zaległej pracy. 

 9. Uczeń może w semestrze zgłosić jedno nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny (nie dotyczy zapowiedzianych 

sprawdzianów). 

10. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej ( tydzień), usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

11. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego( zeszytu ćwiczeń), kart pracy dla maturzystów ( w przypadku uczniów w klasie 

o rozszerzonej biologii) oraz posiadanie podręcznika na lekcji przynajmniej jednego na ławce jest obowiązkowe. 

12.Uczeń jest zobowiązany do systematycznego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych oraz 

rzetelnego przygotowania się do lekcji. Na lekcjach biologii nie wolno spożywać posiłków z wyjątkiem uzasadnionych 

przypadków zdrowotnych.  

14. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania bezwzględnego zakazu używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych. W przypadku używania na lekcji przez ucznia telefonów 

komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon (inne urządzenie 

elektroniczne), przekazać go do sekretariatu szkoły i poinformować o tym fakcie wychowawcę. Telefon (inne urządzenie 

elektroniczne) odbiera z sekretariatu rodzic lub prawny opiekun ucznia. 



15. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych prac uczniowskich, 

kartkówek, testów, sprawdzianów oraz odpowiedzi ustnych, prac wytwórczych, projektów, ćwiczeń praktycznych, prac 

domowych, obserwacji, oraz innych form wynikających ze specyfiki zajęć. 

16. Udział w olimpiadach, konkursach i zawodach jest oceniany zgodnie z ocenianiem przedmiotowym. 

17. Aktywność w pracy lekcyjnej jest oceniana adekwatnie do specyfiki danego przedmiotu. 

18. Niewykonanie zadanej przez nauczyciela pracy (także podczas lekcji), może być podstawą do wystawienia cząstkowej 

oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.  

19. Ocena semestralna i roczna nie jest wystawiana jedynie na podstawie wartości średniej ważonej ocen uzyskanych 

przez ucznia. 

Ocenianie realizowane jest w skali i formach przyjętych w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania zawartych w statucie  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.  

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Przedmiotowymi Zasadami Oceniania należy posłużyć się 

Statutem Szkoły. 

 

 


