
 

 

                        Przedmiotowe zasady oceniania z biologii 

 

I. Podstawa prawna; 

1.Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U.2017,poz.1534) 

2.Statut Szkoły – w tym zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

II. Cele oceny; 

1.Informowanie ucznia oraz jego rodziców/ opiekunów o poziomie osiągniętych przez ucznia celów edukacyjnych i o 

postępach w nauce. 

2.Motywowanie ucznia do pracy 

3.Poznanie przez ucznia własnych możliwości 

4.Stymulowanie rozwoju ucznia i motywowanie go do dalszego kształcenia 

5.Rozwijanie zainteresowań z zakresu biologii. 

6.Rozwijanie i wspieranie kreatywności i umiejętności ucznia. 

7.Wyciąganie wniosków z dotychczasowej pracy ucznia i nauczyciela 

8.Określenie przygotowania i predyspozycji ucznia do dalszej nauki. 

III. Główne cele edukacyjne; 

1.Pogłębianie wiedzy z zakresu biologii 

2.Kształtowanie rozumienia zjawisk i procesów biologicznych. 

3.Przygotowanie ucznia do rozwiazywania problemów badawczych. 

4.Rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych zasobów wiadomości i krytycznego odnoszenia się do 

dostępnych źródeł informacji. 

IV. Ogólne zasady oceniania; 

1.Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2.Oceny są wpisywane do dziennika elektronicznego na bieżąco, a w przypadku prac pisemnych nie później niż dwa 

tygodnie od czasu ich przeprowadzenia. 

3.Wpisanie oceny do dziennika jest równoznaczne z poinformowaniem ucznia i jego rodziców o uzyskanej ocenie 

4.Nauczyciel może sprawdzić wiedzę i umiejętności poprzez następujące kategorie ocen 

-test 

-sprawdzian 

-kartkówka 

-odpowiedź ustna 

-praca domowa 

-aktywność na lekcji 

-sukcesy uczniowskie 

-prezentacja 

Test- praca samodzielna obejmująca treści i umiejętności z danego działu, lub praca sprawdzająca półroczna/roczna 

– czas pracy , jedna godzina lekcyjna, w przypadku oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do poprawy 

Kartkówka – praca samodzielna w formie pisemnej, obejmująca ostatnie trzy lekcje- czas pracy 15 min-25 min, w 

przypadku oceny niedostatecznej nie podlega poprawie, nauczyciel może odpytać ucznia z tego samego materiału 

Praca domowa- obejmuje zadania wykonane w domu w zeszycie przedmiotowym lub w innej formie wyznaczonej 

przez nauczyciela, za pracę uczeń może otrzymać ocenę lub( +) i (-). Za trzy( +) uczeń może otrzymać ocenę bardzo 

dobrą, za trzy (-) ocenę niedostateczną 

Aktywność na lekcji – obejmuje widoczne zaangażowanie ucznia na lekcji, liczy się nie tylko chęć wypowiadania się 

lecz także merytoryczność wypowiedzi. 

Sukcesy uczniowskie- obejmuje wszystkie sukcesy ucznia osiągnięte w konkursach, olimpiadach, czy innych formach 

rywalizacji naukowej 



5.Zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zostały ustalone przedziały procentowe dla poszczególnych 

kategorii oceniania 

100-98% - celujący 

97-91% - bardzo dobry 

90-75% - dobry 

74- 51% - dostateczny 

50-30% - dopuszczający 

29-0% - niedostateczny 

6.Przy wystawianiu ocen cząstkowych i śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów (+ )i minusów( -), oceny 

roczne są wystawiane bez plusów (+) i minusów (-) 

7.Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, jednak musi to zrobić na początku zajęć. Zgłoszenie 

nieprzygotowania obejmuje prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnej, oceny prac domowych i niezapowiedzianych 

kartkówek. Nie zwalnia ono z prac klasowych , sprawdzianów i kartkówek, których termin został wyznaczony 

wcześniej. Przy realizacji jednej godziny biologii w tygodniu uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w 

semestrze, natomiast w przypadku dwóch godzin do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania. Zgłoszenie 

nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. 

8.Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. W 

przypadku nieobecności w szkole uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia notatki z lekcji i odrobić zadana pracę 

domową. Zeszyt nie podlega ocenie. 

9. Uczeń, który opuści więcej niż 50% zajęć z biologii może być nieklasyfikowany na koniec roku szkolnego. 

10.Jeżeli uczeń nie pisał testu, sprawdzianu w terminie z przyczyn usprawiedliwionych, powinien napisać ją w 

terminie dwóch tygodni, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem terminu. 

11.W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu, jego termin zostaje przeniesiony na 

pierwszą lekcję z dana klasa po powrocie nauczyciela do pracy. 

12.Niewykonana lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do wystawienia uczniowi oceny 

niedostatecznej. 

13.Praca napisana nieczytelnie lub rażąco nieestetycznie nie podlega sprawdzeniu- z wyjątkiem uczniów, którzy maja 

dysleksję lub opinię o innych dysfunkcjach. 

14.Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu lub test ( czyli prac działowych, zapowiedzianych z 

wyprzedzeniem) 

15.Nauczyciel przechowuje prace pisemne do końca roku szkolnego i udostęnia je  na prośbę uczniów i rodziców lub 

opiekunów. 

 

 

 

 


