
 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

                                          Z BIOLOGII I PRZYRODY 

                             W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 

                                            W JAROSŁAWIU 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Ocenie podlegają: 

1. Wiadomości 

2. Umiejętności 

Uczeń otrzymuje dwie oceny klasyfikacyjne: 

1. Śródroczną 

2. Końcową  

Do pełnych ocen cząstkowych może być dodawany „ + „ lub „ - „ 

W klasach, w których przewidziano 1 godz. zajęć tygodniowo raz w półroczu uczeń może 

zgłosić nieprzygotowanie do lekcji oraz brak pracy domowej, w klasach, w których 

przewidziano dwie godziny zajęć tygodniowo uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań z 

wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów, powtórek lub zajęć. 

 

II. FORMY OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW 

1. Obowiązkowe formy oceniania osiągnięć edukacyjnych: 

a) odpowiedzi ustne 

b) kartkówki 

c) sprawdziany 

d) prace domowe 

2. Nadobowiązkowe formy oceniania: 

a) aktywność na lekcji 

b) opracowanie prezentacji 

c) prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników 

d) wykonanie pomocy dydaktycznej 

e) udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach o tematyce przyrodniczej 

 

OBOWIĄZKOWE FORMY OCENIANIA: 

 

1. Odpowiedzi ustne i kartkówki są oceniane równorzędnie, każdy uczeń w półroczu może 

uzyskać, co najmniej jedną taką ocenę. 



2. Sprawdziany obejmują zakresem cały dział materiału. W jednym półroczu przewidziane są 

co najmniej dwa sprawdziany, zapowiedziane na tydzień wcześniej przed zaplanowanym 

terminem ich napisania. 

3. Ilość ocen w półroczu przy 1 godzinie w tygodniu wynosi 3 a przy 2 godzinach w tygodniu 

przynajmniej 4. 

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

zależności od stopnia ich trudności. 

 

 NADOBOWIĄZKOWE FORMY OCENIANIA: 

 

1. Aktywność na lekcji obejmuje: 

- odpowiedzi na pytania problemowe; 

- aktywny udział w trakcie lekcji powtórzeniowej; 

- aktywną pracę w grupie; 

- poszukiwanie materiałów związanych z bieżącymi tematami zajęć; 

 

2. Opracowanie prezentacji polega na jego przygotowaniu i przedstawieniu. 

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. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych ocenia się oceną 

bardzo dobrą lub celującą w zależności od ich osiągnięć. 

 

III. KRYTERIA OCENIANIA 

 

Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na: 

- cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części 

programu nauczania; 

- śródroczne i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia zgodny z 

wymaganiami programowymi na poszczególne oceny przewidziany w programie nauczania 

na dane półrocze lub rok szkolny; 

Przy wystawianiu ocen półrocznych i rocznych bierze się pod uwagę wszystkie 

oceny cząstkowe, JEDNAK NAJWYŻSZĄ WAGĘ MAJĄ OCENY ZE 

SPRAWDZIANÓW. Ocenapółroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen 

otrzymanych przez ucznia. 

 

 



1. Oceny śródroczne i końcoworoczne nauczyciel może wystawić na podstawie średniej 

ważonej ocen cząstkowych. 

2. Podstawą wystawienia oceny śródrocznej będzie wówczas średnia ważona ocen 

otrzymanych w ciągu półrocza, zaś rocznej – średnia ważona ze wszystkich ocen 

otrzymanych w całym roku szkolnym. 

4.  Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w 

hierarchii ocen. 

5. Formy aktywności i ich waga nauczyciel dopasowuje do poniższej skali i może 

rozbudować w ich zakresie do swojego przedmiotu stosując nazwę formy jako przedrostek: 

Lp. Formy aktywności 
WAGA OCENY 

wystawionej poprawionej 

1 Test / Sprawdzian 9 10 

2 Kartkówka 8 9 

3 Odpowiedź 8 9 

4 Prezentacje 7 8 

5 Projekty / Doświadczenia 6 7 

6 Zadania / Ćwiczenia 5 6 

7 Aktywność 3 

nie 

poprawia 

się 

8 Egzamin próbny 9 

9 Konkursy przedmiotowe 10 

10 Prace dodatkowe – wykraczające p.p.n. 10 

 

 

6. W zapisie ocen z obowiązkowych prac pisemnych stosuje się poziomą kreskę ,,-‘’, w 

sytuacji, gdy uczeń nie pisał danego sprawdzianu, wraz z komentarzem czego dotyczył 

sprawdzian. 

 

KRYTERIA OCEN ODPOWIEDZI USTNYCH 

 

Ocena niedostateczna: 

Odpowiedź nie spełnia wymagań niżej podanych kryteriów ocen pozytywnych. 

Ocena dopuszczająca: 

1. Znajomość podstawowych pojęć i prawidłowości biologicznych 

2. Zastosowanie ich do rozwiązywania prostych problemów 

3. Umiejętność opisu i wyjaśnienia podstawowych procesów przyrodniczych 

 

Ocena dostateczna: 



1. Pełna znajomość pojęć i prawidłowości przyrodniczych 

2. Stosowanie jej do rozwiązywania typowych problemów biologicznych 

3. Stosowanie wiadomości teoretycznych do opisu zjawisk biologicznych zachodzących w 

przyrodzie 

4. Podstawowa znajomość terminologii służącej do opisu procesów biologicznych 

Ocena dobra: 

1. Pełna znajomość pojęć i prawidłowości biologicznych 

2. Swobodne jej stosowanie do rozwiązywania typowych i łatwiejszych nietypowych 

problemów biologicznych 

3. Wyciąganie prawidłowych wniosków z doświadczeń 

4. Prawidłowa analiza wyników doświadczeń przedstawionych zarówno w formie opisowej, 

jak i wykresów idiagramów 

5. Swobodne stosowanie prawidłowej terminologii 

6. Umiejętność zaplanowania prostych doświadczeń biologicznych mających za zadanie 

udowodnieniapostawionych hipotez 

7. Umiejętność kojarzenia faktów i wyciągania wniosków logicznych przy wyjaśnianiu 

mechanizmówprocesów biologicznych, z niewielką pomocą nauczyciela. 

Ocena bardzo dobra: 

1. Pełna znajomość pojęć i prawidłowości biologicznych 

2. Biegłe jej stosowanie do rozwiązywania różnych problemów biologicznych 

3. Biegłe wyciąganie wniosków z doświadczeń 

4. Prawidłowa i dogłębna analiza wyników różnych doświadczeń 

5. Umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia doświadczeń o różnym stopniu trudności 

potrzebnych dorozwiązania typowych i nietypowych problemów biologicznych 

6. Samodzielna umiejętność kojarzenia faktów i wyciągania wniosków logicznych przy 

wyjaśnianiu mechanizmów procesów biologicznych 

Ocena celująca : 

1. Znajomość materiału wykraczająca poza przedstawiony w programie nauczania, 

2. Udział z sukcesem w konkursach i Olimpiadzie Biologicznej 

3. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu 

nauczania danej klasy, sprawnie wykorzystuje wiedzę z innych przedmiotów 

4. Poprzez inicjowanie projektów i uczestnictwo w ich realizacji, przyczynia się 

do popularyzacji, pogłębiania iposzerzania wiedzy wśród kolegów z klasy, szkoły lub 

środowiska 

 

 

KRYTERIA OCEN ODPOWIEDZI PISEMNYCH 



 

a. Czas pracy zależy od stopnia trudności i ilości zadań. 

b. Przed każdą pracą pisemną ,uczniowie są informowani o zakresie materiału, stopniu 

trudności i kryteriach oceniania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

c. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu pisemnego, 

nauczyciel odbiera pracę iuczeń zalicza ją od nowa w terminie i formie wyznaczonej 

przez nauczyciela. 

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

być wcześniej zapowiadane. 

e. Jeśli uczeń nie pisał pracy klasowej, sprawdzianu czy testu z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności lub przyczyn losowych, to powinien uzgodnić termin napisania tej pracy z 

nauczycielem w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły.  

f. W przypadku gdy uczeń nie pisał pracy klasowej, sprawdzianu, testu z nieuzasadnionych 

powodów, pisze go na lekcji pierwszej, na której jest obecny. 

g. Przy rozwiązywaniu zadań i problemów podczas pracy pisemnej ocenie podlega % 

poprawności udzielonychodpowiedzi: 

 

90% - 100% - bardzo dobry  

75% - 89% - dobry  

50% - 74% - dostateczny  

35% - 49% - dopuszczający  

0 % - 34% - niedostateczny 

 

KRYTERIA OCEN PRAC DOMOWYCH 

 

Uczeń udziela odpowiedzi referując pracę domową.  

Stosowana jest pełna skala ocen 

 

OCENIANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODCZAS ODPOWIEDZI USTNEJ 

 

Ocenie podlega opanowanie terminologii przedmiotu, stopień opanowania przerobionego 

materiału, swoboda w umiejętności formułowania wniosków płynących z doświadczeń, 

umiejętność rozwiązywania problemówbiologicznych, umiejętność syntezy, w oparciu o 

znajomość całego przerobionego materiału. 

Ocenę wystawia nauczyciel i wpisuje ją do zeszytu przedmiotowego i dziennika. 

 

 

IV. POPRAWA OCEN 



a. Uczeń ma prawo do poprawienia ocen cząstkowych otrzymanych ze sprawdzianów 

lub odpowiedzi ustnych. 

b. Forma poprawy i jej termin zostają uzgodnione przez ucznia z nauczycielem. Poprawa 

obejmuje tylko ten zakresmateriału, z którego uczeń uzyskał niesatysfakcjonującą go 

ocenę. 

c. Uczeń ma prawo do poprawy oceny półrocznej lub końcoworocznej, proponowanej 

przez nauczyciela na dwatygodnie przed końcem półrocza / miesiąc w przypadku 

oceny niedostatecznej/. Warunkiem jest, by uczeń byłobecny na co najmniej 51% 

zajęć w danym półroczu i wówczas, gdy próbował wcześniej poprawiać 

ocenycząstkowe. Jeśli wcześniej zaniedbywał swe obowiązki uczniowskie, nauczyciel 

nie ma obowiązku ponownegosprawdzania wiedzy ucznia. 

d. Poprawa może dotyczyć podniesienia tylko o jedną ocenę wyżej od proponowanej 

przez nauczyciela. 

e. Forma, zakres materiału i termin poprawy zostają uzgodnione przez nauczyciela i 

ucznia 

 

V. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

 

W przypadku uznania zasadności wniosku o podwyższenie oceny uczeń przystępuje do 

zaliczenia materiału z całego roku szkolnego w formie pisemnej złożonej z zadań 

obejmujących wiadomości i umiejętności  na ocenę wyższą niż przewidywana. 

Podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności obowiązująwymagania edukacyjneniezbędne do 

uzyskania poszczególnych rocznych ocenklasyfikacyjnych podane przez nauczyciela na 

początku rokuszkolnego. Sprawdzian przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu, a ocenę 

ustaloną w wyniku egzaminu potwierdza drugi nauczyciel przedmiotu pokrewnego. Uczeń 

musi uzyskać 95% możliwych punktów z zakresu wymagań edukacyjnych na poszczególne 

oceny. 

 

 

VI. DOSTOSOWANIE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z BIOLOGII 

DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI WYMAGANIAMI 

EDUKACYJNYMI. 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ospecyficznych 

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 poradnipsychologiczno- 

pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowanezostaną zasady 

wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa,motywowania do pracy i doceniania 

małych sukcesów. 

 

VII. OGÓLNE ZASADY PRACY ZDALNEJ NA LEKCJACH BIOLOGII I 

PRZYRODY  

• Uczeń systematyczne i aktywnie uczestniczy zajęciach. 

• W trakcie lekcji , na polecenie nauczyciela, uczeń  ma obowiązek włączenia kamery i 

mikrofonu. 

• Termin wykonania przez uczniów zadania , podany przez nauczyciela , jest 

obowiązkowy (obligatoryjny). W przypadku niedotrzymania przez ucznia terminu 

wykonania zadania, nauczyciel może postawić uczniowi oceną niedostateczną. 

• Jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu w wyznaczonym terminie, ma obowiązek zaliczyć 

sprawdzian ustnie przy włączonej kamerze i mikrofonie, w terminie ustalonym z 

nauczycielem. W przypadku niezaliczenia sprawdzianu w wyznaczonym terminie, 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

           Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia: 

•  zadania domowe, przesłane karty pracy, odpowiedzi na podane pytania, które 

dołączone są jako załączniki do wiadomości 

• wykonywanie zadań na platformach edukacyjnych 

• odpowiedzi ustne podczas lekcji online po uprzednim umówieniu się nauczyciela  z 

uczniem 

• aktywność na lekcjach prowadzonych online oraz aktywność i zaangażowanie w pracę 

podczas nauczania zdalnego np. przez e-dziennik 

• prezentacje multimedialne, referaty, prace z własnej inicjatywy uczniów 

• kartkówki i sprawdziany przesłane na e-dzienniku 

Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem narzędzi: 

- classroom 

- e- dziennik librus 

- platforma e-podręczniki 

 



      Ocenianie bieżące: 

• informowanie uczniów o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych poprzez wpisy ocen 

na e-dzienniku librus 

• informowanie rodziców o postępach lub ewentualnych trudnościach uczniów w nauce 

poprzez oceny na e-dzienniku, a także poprzez wiadomości przesyłane na adresy 

mailowe 

• podane przez nauczyciela zadania do wykonania są obowiązkowe 

• nieodesłanie w terminie podanej pracy traktowane jest jako nieprzygotowanie do 

lekcji, brak reakcji ucznia skutkuje oceną niedostateczną 

• uczeń ma możliwość poprawy oceny w terminie wskazanym przez nauczyciela 

 

 

Nauczyciele biologii i przyrody 


