
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 

klasy V-VIII, rok szkolny 2022/2023 

Nauczanie biologii odbywa się zgodnie z programem edukacyjnym wydawnictwa Nowej Ery, pt.: „Program 

nauczania biologii dla szkoły podstawowej – Puls życia" autorstwa Anny Zdziennickiej, zgodnego z obowiązującą 

podstawą programową. Program realizowany jest tygodniowo w kolejnych klasach: w kl. V, VI, VIII - 1 godz./tyg., w kl. 

VII - 2 godz./tyg. 
  Przedmiotowe zasady oceniania z biologii mają na celu: 
• kształtowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie i posługiwanie się nimi we własnych działaniach, 
• przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć, 
•  motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
•  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
• dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), także nauczycielom i dyrektorowi szkoły informacji o efektywności 

procesu nauczania i uczenia się, wkładzie pracy uczniów nad własnym rozwojem oraz o postępach uczniów w nauce, 
• umożliwienie nauczycielom ustawicznego doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

Ogólne kryteria ocen:  

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

- Samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia biologiczne.  

- Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania. 

- Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania biologii, proponuje rozwiązania nietypowe.  

- Jest twórczy, aktywny i sumienny.  

- Osiąga także sukcesy w konkursach i olimpiadach przyrodniczych, w szczególności biologicznych. 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:  

- Opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania.  

- Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

ujęte programem nauczania z biologii.  

- Korzysta z różnych źródeł informacji.  

- Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

- Jest samodzielny, aktywny i sumienny.  

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:  

- Opanował wiadomości w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji pomiędzy 

elementami wiedzy biologicznej.  

- Nie opanował wszystkich wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej z biologii. 

- Poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne.  

- Jest sumienny i dość aktywny.  

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  

- Opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu 

się biologii, rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami. 

- Posiada proste, uniwersalne umiejętności rozwiązywania problemów typowych o średnim stopniu 

trudności.  

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:  



- W ograniczonym zakresie opanował podstawowe treści programowe, a braki nie przekraczają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z biologii w ciągu dalszej nauki.  

- Posiada konieczne wiadomości i umiejętności z podstawy programowej z biologii, ale luźno 

zestawione bez rozumienia związków i uogólnień, zjawisk nie potrafi wyjaśniać. 

- Zazwyczaj wykonuje proste, typowe zadania, a także rozwiązuje problemy o niskim stopniu 

trudności, powtarzające się w procesie edukacji – podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 

mechanicznie.  

- Potrafi uczestniczyć w pracy na lekcji.  

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:  

- Nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. 

- Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową z biologii. 

- Nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności.  

- Nie interesuje się procesem dydaktycznym, nie uczestniczy w lekcji, jak również nie odrabia 

zadanych prac i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.  

- Nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności. 
 

Tryb oceniania: 

 Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów w następujących obszarach: wiedza i 

jej stosowanie w praktyce, kształcone umiejętności oraz aktywność i zaangażowanie w 

praktyce. 

 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma służyć monitorowaniu pracy ucznia, 

rozpoznawaniu poziomu umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości z 

biologii w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i 

realizowanego programu nauczania oraz formułowaniu oceny. 

 W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów: 

- sprawdziany – waga 3 (testy) obejmują większą partię materiału określoną przez 

nauczyciela, najczęściej po ukończeniu działu programowego; sprawdziany są zapowiadane z 

tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika;  

- kartkówki - waga 2 dotyczące materiału z 1, 2 lub 3 ostatnich tematów, mogą być 

zapowiedziane i wpisane do dziennika; 

- praca i aktywność na lekcji – waga 1, 

- prace domowe, ćwiczenia - waga1 

- prace projektowe, prezentacje, doświadczenia biologiczne, referaty, itp. - waga 1 

- aktywność pozalekcyjna np. osiągnięcia w konkursach, akcjach charytatywnych, 

proekologicznych – waga uzależniona od rangi. 

 Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych). 

 Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i 

umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. 

 Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci. 

Prace pisemne przechowuje nauczyciel przedmiotu do końca zajęć edukacyjnych w danym 

roku szkolnym. 

 W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „-” przy ocenie. 

 Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu/kartkówki, powinien to zrobić w terminie ustalonym 

wspólnie z nauczycielem. 



 Uczeń może poprawić każdą ocenę, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów 

na ocenę: 

poniżej 26% - niedostateczny, 26-29% - niedostateczny+ 

30%- - 35% - dopuszczający-, 36-43% - dopuszczający, 44-49% - dopuszczający+, 

50% - 57% - dostateczny-, 58-66% - dostateczny, 67-74% - dostateczny+, 

75%- - 78% - dobry-, 79-82% - dobry, 83-89% - dobry+, 

90%- - 92% - bardzo dobry-, 93-95% bardzo dobry, 96-97% bardzo dobry+, 

98%- - 99% - celujący-, 100% - celujący 
 Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel 

stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

poniżej 17% możliwych do uzyskania punktów – 1, 18% - 19% - 1+, 20% - 26% - 2-, 27% - 33% - 2,  

34% - 39% - 2+, 40% - 44% - 3-, 45% - 49% - 3, 50% - 54% - 3+, 55% - 60% - 4-, 61% - 65% - 4 ,  

66% - 70% - 4+, 71% - 76% - 5-, 77% - 83% - 5, 84% - 89% - 5+, 90% - 95% - 6-, 96% - 100% - 6. 

 Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie (np) do lekcji przy 

wymiarze 2 godzin lekcyjnych i jeden raz przy wymiarze 1 godziny lekcyjnej. Zgłoszenie 

musi odbyć się przed rozpoczęciem lekcji. Nieprzygotowanie nie zwalnia z obowiązku 

napisania zapowiedzianego sprawdzianu/kartkówki, zwalnia z pisania kartkówki 

niezapowiedzianej. 

 Aktywność uczniów jest oceniana plusami (ich ilość przekłada się na oceny cząstkowe): dwa 

plusy = 4, trzy plusy = 5, cztery plusy = 6. 

 Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej/końcowej są średnie ważone 

wyliczone z ocen uzyskanych w danym semestrze. 

 Wszystkie sprawy nieujęte w PZO reguluje Statut Szkoły. 

 Wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe w zależności od 

indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii są 

dostosowywane. Uczniowie ci mają prawo do m.in.: 

• wydłużonego czasu pracy, 

• obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych, 

• mniejszej ilości zadań, 

• indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy, 

• innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań otwartych. 

Aktualizacja: 6 września 2022 r. 

Agnieszka Korput 

 

Załącznik dla ucznia: 

Zasady obowiązujące mnie na lekcjach biologii 

• Na lekcji jestem skupiona/y i uważna/y. Śledzę tok lekcji i nie pozwalam sobie na 

rozmowy z kolegą czy koleżanką. Wiem, że bycie uważnym pozwoli mi więcej zrozumieć 



i zapamiętać. 

• Na lekcję przychodzę przygotowana/y z ostatniego tematu, pozwoli mi to na 

systematyczne opanowanie materiału. Na każdej lekcji może odbyć się 

niezapowiedziana kartkówka (z trzech ostatnich lekcji). 

• Dwa razy w semestrze mogę zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, na początku lekcji (w 

przypadku braku pracy domowej bądź aby uniknąć niezapowiedzianej kartkówki). 

• Regularnie wykonuję prace domowe / wypełniam ćwiczenia, w.1. 

• Wiem, że po każdym dziale odbędzie się sprawdzian, w.3 (zapowiedziany tydzień 

wcześniej). Przed sprawdzianem odbędzie się powtórzenie, ale powinienem/nnam 

zacząć uczyć się wcześniej. 

• Przygotowuję się również do zapowiedzianych kartkówek, w.2 (z 2-3 tematów). 

• Jeśli była/em nieobecna/y na sprawdzianie bądź zapowiedzianej kartkówce muszę 

go/ją napisać po powrocie do szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem. 

• Poza ocenami za sprawdziany i kartkówki, otrzymuję również oceny za zadania 

domowe, ćwiczenia, projekty, prezentacje, aktywność czy prace dodatkowe (w.1) 

• Moja aktywność na lekcji może być doceniona ‘plusem' (dwa plusy = 4, trzy plusy = 5, 

cztery plusy = 6), w.1 

• Na ocenę semestralną i końcoworoczną pracuję systematycznie przez cały rok 

szkolny. 

• Mam prawo do udziału w konkursach i innych dodatkowych aktywnościach, za które 

mogę zostać wynagrodzony dodatkową oceną. 


