
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SSP nr 3 WE WRZEŚNI 

1. PRZEDMIOTEM OCENY Z BIOLOGII są:   

• wiedza  

• umiejętności 

• wszystkie formy aktywności np. udział w konkursach, projektach edukacyjnych itp. 

2. Każdy uczeń ma obowiązek starannego prowadzenia zeszytu, ćwiczeń i systematycznego 

przygotowywania się do zajęć. Ćwiczenia, podręcznik, zeszyt przynosi na każdą lekcję. 

3. Uczeń  jest oceniany systematycznie. Oceny obejmują skalę od 1 do 6. Oceny cząstkowe mogą mieć „ 

+” i „-„. 

4. SKALA PROCENTOWA OCENIANIA: 

Ocena 
Prace klasowe, sprawdziany Kartkówki 

Procent punktów Procent punktów 

celujący 97% - 100%  

bardzo dobry 91% - 96% 91% -100% 

dobry 71% - 90% 71% - 90% 

dostateczny 51% - 70% 51% - 70% 

dopuszczający 31% - 50% 31% - 50% 

niedostateczny 0% - 30% 0% - 30% 

 

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:                                                                                               

Ocena celująca:                                                                                                                                                                           

a) uczeń rozwiązuje w sposób twórczy zadania problemowe z poziomu wykraczającego, ujęte  w podstawie 

programowej dla danego etapu kształcenia,                                                                                                                        

b) prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią  biologiczną                                                                             

c)  jest laureatem lub finalistą etapów powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów biologicznych                                                                                                                                                                         

d) potrafi selekcjonować  i  hierarchizować wiadomości biologiczne                                                                                                                  

e) potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych                                                                               

f) dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych                                                                                             

g) na sprawdzianach  osiąga 97 - 100% punktów możliwych do zdobycia                                                                                                            

Ocena bardzo dobra:                                                                                                                                                                     

a) uczeń opanował pełen  zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania                                                                                                                                                       

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami                                                                                                         

c) samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania w danej klasie; 

potrafi planować i przeprowadzić doświadczenia i hodowle przyrodnicze,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

d)  samodzielnie wyciąga i formułuje wnioski ; posługuje się poprawnie terminologią biologiczną                                                                                                                                                                                

e) potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je                                                                                                                    

f) jest bardzo aktywny na zajęciach, w pisemnych sprawdzianach osiąga 91-96% punktów                                                                                                                         

Ocena dobra:                                                                                                                                                                              

a) uczeń opanował wiadomości i umiejętności z poziomu koniecznego, podstawowego i rozszerzającego,                                                                                                                                                                      

b) wykorzystuje posiadane umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań teoretycznych lub 

praktycznych, myśli w sposób przyczynowo - skutkowy,                                                                                                     

c) chętnie wypowiada się podczas zajęć; w pracach pisemnych osiąga 71-90% punktów                                                                                                                                        

Ocena dostateczna:                                                                                                                                                                            

a) opanował wiadomości i umiejętności z poziomu koniecznego i podstawowego,                                                    

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,                                            



c) podejmuje próby samodzielnego wykonania zadania,                                                                                                  

d) nie potrafi łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy,                                                                                             

e) jest mało aktywny na lekcjach, z prac pisemnych osiąga 51-70% punktów                                                                                                                                    

Ocena dopuszczająca:                                                                                                                                                    

a)uczeń  opanował wiadomości i umiejętności z poziomu koniecznego,                                                                              

b) posiadany zakres wiedzy i umiejętności z zajęć edukacyjnych umożliwia kontynuację nauki,                                          

c) wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności pod kierunkiem nauczyciela,                           

z jego pomocą wykonuje proste doświadczenia biologiczne                                                                                                                                                                          

d) jest mało aktywny na lekcji, wykazuje chęci do współpracy z nauczycielem,                                                                                                                                                                                                                                       

e) z prac pisemnych osiąga 31- 50% punktów                                                                                                              

Ocena niedostateczna:                                                                                                                                                                    
a )nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi koniecznymi do dalszego 
kształcenia                                                                                                                                                                                                
b) wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych                                   
c) nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela   
d) wykazuje się bierna postawa na lekcji; z prac pisemnych osiąga 0 – 30% punktów. 
 

OBNIŻENIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH - nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologicznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia ,u którego stwierdzono deficyty 

rozwojowe. 

5. FORMAMI SPRAWDZANIA WIEDZY są:                                                                                                                                                                                                                  

• odpowiedź ustna       

• kartkówka- odpowiedź pisemna z 1-3 lekcji ( nie musi być zapowiadana przez nauczyciela)    

• zadania domowe 

• sprawdzian pisemny ( powinien być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem                             

i sprawdzony w ciągu dwóch tygodni)  

• aktywność  na lekcjach np. : referat, prezentacja , dłuższe i częste wypowiedzi na lekcji.   

6. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie jest on zobowiązany napisać go w ciągu dwóch 

tygodni od powrotu do szkoły. Jeżeli to nie nastąpi, uczeń pisze ten sprawdzian na jednej z najbliższych 

lekcji bez uprzedniego ustalania terminu lub otrzymuje ocenę ndst . 

7. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji - w semestrze może być jedna tzw. ”kropka”. ). 

Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy np. brak  zadania domowego  lub odrobione częściowo, 

brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, kart pracy lub potrzebnych przyborów. Kolejne 

nieprzygotowania skutkują ocena niedostateczną. Nie ma możliwości brania „kropek” z 

zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. 

8. Uczeń może poprawić każda ocenę  ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzianu 

przez nauczyciela w wyznaczonym przez niego terminie .Do poprawy można przystąpić tylko raz.                    

Do dziennika wpisywana jest każda ocena z poprawy bez względu na jej wynik.  

9. Obowiązkowe jest poprawienie oceny niedostatecznej otrzymanej na koniec I semestru w czasie 

dwóch tygodni nowego semestru w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

10. Ocena śródroczna i roczna nie są średnią arytmetyczna. 

11. Nie ma możliwości poprawiania oceny tydzień przed klasyfikacją. Nie przewiduje się żadnych 

sprawdzianów zaliczeniowych na koniec semestru i roku szkolnego. 

12. Uczeń, który opuścił 50% zajęć lekcyjnych nie może być klasyfikowany z przedmiotu. 

13. Wszystkie sprawdziany są do wglądu przez rodziców ( prawnych opiekunów) na miejscu w szkole                     

w umówionym terminie w obecności nauczyciela prowadzącego. Nie wydaje się sprawdzianów oraz 

ich kserokopii do domu. 



14.  W klasyfikacji śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę liczbę opuszczonych przez ucznia” 

obowiązkowych form sprawdzania wiedzy i umiejętności zapisanych w dzienniku lekcyjnym „ – ”.  

 

15. Tryb podwyższania oceny końcowo rocznej – uczeń może skorzystać z tej procedury, gdy ocena 

wystawiona budzi pewne zastrzeżenia. Jednak, gdy została wystawiona jednoznacznie, wynikała z ocen 

cząstkowych nie podlega trybowi poprawiania. Dodatkowo postawa i wywiązywanie się z obowiązków 

ucznia nie budzą zastrzeżeń. Uczeń składa pisemną prośbę do wychowawcy ( 2 dni od informacji                      

o ocenie), następuje ustalenie terminu egzaminu pisemnego ( 3 dni) i uczeń otrzymuje informację                    

o wyniku najpóźniej na 1 dzień przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym. Ocena ta nie może 

obniżyć uprzednio już ustalonej oceny. 

 

 

Szczegółowy system oceniania znaleźć  można na szkolnej stronie internetowej.                                          

                                                                                  


