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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
Z 

BIOLOGII  

klasy V-VIII – II etap edukacyjny 

 

 

 

Przedmiotem oceniania są: 

- wiadomości; 

- umiejętności; 

- postawa ucznia i jego aktywność. 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów 

biologicznych.  

Uczeń:  

1) opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy;  

2) wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach  

i w środowisku; 

3) przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem;  

4) wykazuje, że różnorodność biologiczna jest wynikiem procesów ewolucyjnych.  

 

II. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie  

w oparciu o ich wyniki.  

Uczeń:  

1) określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje 

obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;  

2) określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą;  

3) analizuje wyniki i formułuje wnioski;  

4) przeprowadza obserwacje mikroskopowe i makroskopowe preparatów świeżych i trwałych  

 

III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:  

1) wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji;  

2) odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne i liczbowe;  

3) posługuje się podstawową terminologią biologiczną.  

 

IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów 

biologicznych.  

Uczeń:  

1) interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między zjawiskami, 

formułuje wnioski;  

2) przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.  

V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka.  
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Uczeń:  

1) analizuje związek między własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz 

rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej;  

2) uzasadnia znaczenie krwiodawstwa i transplantacji narządów. 

VI. Postawa wobec przyrody i środowiska.  

Uczeń:  

1) uzasadnia konieczność ochrony przyrody; 

2) prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych;  

3) opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego  

z dóbr przyrody.  

Cele ogólne oceniania:  rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu 

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,  

monitorowanie pracy ucznia,  poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

z biologii i postępach w tym zakresie,  pomoc uczniowi mającemu problemy w nauce w 

opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności przewidywanych wymaganiami 

programowymi,  pomoc uczniowi zdolnemu w samodzielnym kształceniu,  motywowanie 

ucznia do dalszej pracy,  przekazanie rodzicom informacji o postępach dziecka,  dostarczenie 

nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości 

doboru metod i technik pracy z uczniem. 

 

Formy i zasady bieżącego oceniania: 

 

a) ustne sprawdzanie wiadomości -  obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, 

w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. 

b) wypowiedzi pisemne: 

1. kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej 

zapowiedziane, ale mogą). 

2. Sprawdziany/testy podsumowujące poszczególne działy, możliwe są również testy 

podsumowujące wiadomości za I semestr i roczny. Są zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Przyłapanie ucznia na niesamodzielnej pracy na 

sprawdzianie/kartkówce wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej oraz 

zakończeniem pracy. Ocena niedostateczna uzyskana w ten sposób nie podlega 

poprawie. 

c) wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca 

w grupie, obserwacja doświadczeń i wyciąganie wniosków itp.). 

Będą oceniane za pomocą tzw. „plusów” zapisanych w tzw. zeszycie aktywności, które 

zostaną następnie przeliczone na oceny. Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi 

cztery plusy. W przypadku dużego wkładu pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo 

dobrą lub dobrą. 

Przeliczanie plusów/minusów otrzymanych podczas zajęć na stopnie: 

++++ bardzo dobry 

+++- dobry 

++--dostateczny 
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+---dopuszczający 

----niedostateczny 

d) Pisemne prace domowe –  mogą obejmować utrwalenie i powtórzenie materiału  

z bieżącej lekcji lub dotyczyć nowego tematu. Mogą być sprawdzane wybiórczo na ocenę 

podczas lekcji. Prace domowe nie zawsze muszą być ocenione na każdej lekcji. 

e) Prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń jest obowiązkowe. Ocenie 

podlega zarówno poprawność merytoryczna rozwiązywanych zadań jak  

i estetyka oraz systematyczność. Brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń 

w przypadku, gdy była zadana praca domowa skutkuje oceną niedostateczną wpisaną do 

dziennika. 

f) prace dodatkowe (opracowanie referatu, prezentacji Power Point do bieżącego tematu, 

prace badawcze, obserwacje i hodowle wskazane w podstawie programowej). Są to zadania 

kierowane do uczniów szczególnie zainteresowanych biologią. Ocenie podlega wkład pracy 

włożony w przygotowanie pracy, jej estetyka, samodzielność.  

 

Sposób oceniania: 

 

1. Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1-6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się 

rozszerzenie skali ocen o stosowanie znaków „+”, „-” . 

2. Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

3. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 

Wagi ocen z biologii: 

 

Sprawdzian – waga: 5, poprawa 7 

Kartkówka – waga: 4 

Odpowiedź ustna – waga: 4 

Zadanie domowe – waga:1-2 

Aktywność na lekcji – waga: 2 

Zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia - waga:1 

Prezentacja - waga: - 2 

Projekty edukacyjne - waga: 2-3 

Udział w konkursie – waga: 1 

Osiągnięcie w konkursie na szczeblu wyższym niż szkolny – waga: 4-5  

 

W przypadku nauczania zdalnego waga ocen ulega zmianie.  

Sprawdzian i odpowiedź ustna uzyskują wagę 2. Pozostałe aktywności waga 1. 
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Średnia ważona a sugerowana ocena 

 

Średnia ważona Sugerowana ocena 

5,51 – 6,00* celujący 

4,70 – 5,50 bardzo dobry 

3,65 – 4,69 dobry 

2,65 – 3,64 dostateczny 

1,60 – 2,64 dopuszczający 

1,00 – 1,59 niedostateczny 

 

*Średnia 5,51 jest wystarczająca do uzyskania przez ucznia oceny celującej śródrocznej lub 

rocznej. Uczeń może również otrzymać ocenę celującą, jeśli uzyskał średnią 5,3 i spełnia 

przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1)  Bierze udział i osiąga wysokie wyniki ( 1-5 miejsce) w konkursach na etapie powyżej 

szkolnego.   

2) Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, zawsze jest przygotowany do zajęć 

aktywny na lekcji,  nie zgłosił nieprzygotowania w ciągu roku,  wykonuje zdania domowe dla 

chętnych w tym te o podwyższonym stopniu trudności, przygotowuje prezentacje, bierze udział 

w projektach, pracuje podczas zajęć dodatkowych. 

 

4. W przypadku wypowiedzi pisemnych na sprawdzianie/kartkówce przyjmuje się skalę 

punktową  

 

Skala ocen prac pisemnych 

% zdobytych punktów               Ocena szkolna 

100%  punktów  celujący 

99% - 90 % punktów bardzo dobry, - bardzo dobry  

89% - 80 % punktów 

79% - 70% punktów 

+ dobry 

dobry, - dobry 

69% - 60% punktów + dostateczny   

59% - 50% punktów dostateczny, - dostateczny 

49% - 40% punktów 

39% - 31% punktów 

od 30% punktów 

+ dopuszczający 

dopuszczający, - dopuszczający 

niedostateczny  

 

Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb ucznia. Dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje również w stosunku do ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego. 
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Skala ocen prac pisemnych dla uczniów u których zachodzi potrzeba dostosowania 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

 

% zdobytych punktów              Ocena szkolna 

100%  punktów  celujący 

99% - 86 % punktów bardzo dobry  

85% - 70 % punktów 

69% - 41% punktów 

dobry 

dostateczny 

40% - 21% punktów dopuszczający   

20% - 0% punktów niedostateczny 

 

5. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji raz w ciągu 

semestru tzw. nieprzygotowanie do lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów 

i kartkówek, lekcji powtórzeniowych). 

6. Uczeń ma obowiązek uzupełniać wiadomości z tych lekcji, na których nie był obecny. 

Uzupełnić notatki, zadania w zeszycie ćwiczeń w terminie do jednego tygodnia od powrotu 

do szkoły. 

 

Zasady poprawiania ocen: 

 

1. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną (i oceny wyższe do dostatecznej włącznie)  

z dwóch sprawdzianów w semestrze w terminie do dwóch tygodni od oddania sprawdzianu 

przez nauczyciela.  Poprawa jest dobrowolna , odbywa się poza lekcjami lub w trakcie lekcji 

(decyzja należy do nauczyciela ), w terminie  uzgodnionym  

z nauczycielem i tylko jeden raz dany sprawdzian. Przy pisaniu i poprawianiu  sprawdzianu 

punktacja nie ulega zmianie.  

2. Oceny uzyskane z kartkówek nie podlegają poprawie. 

3. Uczeń, który był nieobecny na zapowiadanym sprawdzianie lub teście z przyczyn losowych 

musi napisać go w innym terminie – do dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

4. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie 

udzieli pomocy podczas zajęć, lub po zajęciach.  
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Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: 

 

OCENA CELUJĄCA - otrzymuje ją uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności określone w 

podstawie programowej w stopniu doskonałym; potrafi rozwiązywać problemy nietypowe, jest 

twórczy, rozwija swoje uzdolnienia; samodzielnie potrafi korzystać z różnych źródeł informacji 

oraz biegle posługuje się zdobytą wiedzą w praktyce; osiąga sukcesy  

w konkursach przedmiotowych i zajmuje punktowane miejsca na szczeblu wyższym niż 

szkolny. 

OCENA BARDZO DOBRA - otrzymuje ją uczeń, który w sposób zadowalający opanował 

wiedzę i umiejętności z danego działu oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami 

w praktyce; rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne o dużym stopniu 

trudności; umie zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów  

w nowych sytuacjach; wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela 

korzystać z różnych źródeł informacji.  

OCENA DOBRA - otrzymuje ją uczeń, który poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne. Dzięki swoim wiadomościom rozumie większość materiału i 

dobrze wykorzystuje swoje wiadomości do rozwiązywania nowych problemów. Pod 

kierunkiem nauczyciela rozwiązuje zadania nietypowe, potrafi korzystać ze źródeł informacji 

pod kierunkiem nauczyciela.  

OCENA DOSTATECZNA - otrzymuje ją uczeń, który opanował podstawowe wiadomości  

i umiejętności z przedmiotu, określone w podstawie programowej; jest w stanie robić dalsze 

postępy i rozwiązywać zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności; potrafi 

korzystać z różnych źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela.  

OCENA DOPUSZCZAJĄCA - otrzymuje ją uczeń, który opanował wiadomości  

i umiejętności niezbędne do dalszej nauki, ujęte w podstawie programowej; potrafi 

rozwiązywać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, często  

z pomocą nauczyciela.  

OCENA NIEDOSTATECZNA - otrzymuje ją uczeń, który nie opanował podstawowych 

wiadomości i umiejętności z przedmiotu; nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych  

i praktycznych o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela, co 

uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy. Nie wyraża chęci poprawy oceny niedostatecznej 

cząstkowej np. odpowiedzi ustnej, czy oceny niedostatecznej z testu, sprawdzianu. Nie potrafi 

korzystać ze źródeł informacji, nawet z pomocą nauczyciela. Wykazuje bierną postawą na 

lekcji. 

 

Kwestie nie ujęte w PZO reguluje Statut Szkoły. 

 

Opracowały: 

Jadwiga Czerwonka 

Donata Kosior  

Joanna Kuczek 
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