
PRZEDMIOTOWE  OCENIANIEZ BIOLOGII obowiązujące uczniów klas V- VIII   
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie 

 

1. Uczniowie mogą być oceniani podczas: 

 zajęć lekcyjnych, 

 zajęć w terenie, 

 spotkań naukowych 

 wycieczek przedmiotowych, itp. 

oraz dodatkowo za: 

 udział w konkursach przedmiotowych, 

 wykonanie prac dodatkowych zaproponowanych przez nauczyciela lub ucznia 

(np. prezentacje multimedialne, pomoce dydaktyczne, hodowle, 

doświadczenia, zielniki  itp.) 

 

2. Formami sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów są: 

 odpowiedzi ustne, 

 odpowiedzi ustne podczas lekcji powtórzeniowych po zakończonym dziale 

programowym, 

 kartkówki, 

 testy,  

 sprawdziany, 

 pisemne prace domowe,  

 inne prace domowe (np. prace badawcze, obserwacje, hodowle, prezentacje 

multimedialne itp.) 

 prowadzenie zeszytu ćwiczeń, 

 aktywność,  

 referowanie pracy grupy. 

 

3.  Kartkówka  z ostatniej lekcji jest rozumiana jako odpowiedź ustna, do której uczeń 

musi być przygotowany na każdą lekcję. Kartkówka dotycząca ostatniego tematu lub 



zagadnienia odbywa się bez zapowiedzi. Kartkówka z dwóch lub trzech ostatnich 

tematów jest  zapowiedziana. 

 

4. Kontrola pisemna odbywa się przede wszystkim za pomocą testów i sprawdzianów 

obejmujących różne rodzaje zadań: 

a) zadania otwarte: 

 zadania z luką,  

 zadania krótkiej odpowiedzi z uzasadnieniem jej, 

b) zadania zamknięte 

 zadania wielokrotnego wyboru, gdzie uczeń zaznacza prawidłową 

odpowiedź spośród wielu podanych, 

 zadania na dobieranie, 

 zadania typu „prawda – fałsz”. 

 

5. Sprawdziany obejmujące materiał z danego działu programu są zapowiedziane                         

z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem w terminie uzgodnionym z uczniami, 

wpisanym do dziennika elektronicznego, niepodlegającym zmianom bez ważnego 

powodu. Zmiana terminu sprawdzianu może się odbyć na życzenie uczniów                                 

z zastrzeżeniem, ze przy ustalaniu nowego terminu nie obowiązuje zasada, że                             

w jednym tygodniu mogą odbyć się najwyżej trzy sprawdziany, lecz nie jednego dnia. 

Pisanie sprawdzianu sprawdzającego wiadomości i umiejętności z danego działu 

programu jest obowiązkiem ucznia. 

 

6. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie przystąpił do testu/ 

sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić to w najbliższym terminie ustalonym                   

z  nauczycielem (nieprzekraczającym jednego miesiąca). Poprawa testu/sprawdzianu 

odbywa się wyłączniew terminie ustalonym z nauczycielem (w ciągu dwóch 

najbliższych tygodni).  

 
 

7. W przypadku uchylania się od zaliczenia sprawdzianu, testu uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 



 

8. Uczeń w ciągu półrocza ma prawo do jednokrotnej poprawy ocen niedostatecznych i 

dopuszczających z każdej formy wypowiedzi pisemnej i ustnej w terminie dwóch 

tygodni od otrzymania oceny.  

 

 
9. Uczeń może poprawić jedną wybraną ocenę (od dostatecznej do bardzo dobrej)                       

w terminie określonym przez nauczyciela. 

 
10. Poprawiona ocena jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, 

przy czym brana jest pod uwagę ocena z poprawy, jeśli jest wyższa od uzyskanej 

wcześniej. 

 

11. Oceny bieżące, śródroczne i roczne  wystawiane są w skali od 1 do 6. Punktację 

stosowaną podczas sprawdzianów  i kartkówek przelicza się na oceny według 

następującej skali procentowej: 

0 – 34 % niedostateczny (ndst) 

35 – 50 % dopuszczający (dop) 

51 – 74% dostateczny (dst) 

75 – 89 % dobry (db) 

90 –  99 % bardzo dobry (bdb) 

100 % – celujący (cel). 

W ocenach bieżących dopuszcza się dodawanie do oceny znaku „+”  lub „-”  przy 

czym „+”podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia. Ustalenia 

te nie dotyczą oceny niedostatecznej oraz celującej. 

 

12.  Ocenę klasyfikacyjną śródroczną  i roczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych i 

nie jest ona średnią arytmetyczną. Nadrzędnymi ocenami cząstkowymi przy 

wystawieniu oceny semestralnej i rocznej są oceny ze sprawdzianów i testów po 

zakończonym dziale programowym, a następnie z kartkówek,  odpowiedzi ustnych i 

innych form aktywności. 



 

13. Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia w obu 

półroczach. 

 

14. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu dwóch tygodni. 

Prace mogą być oddane w późniejszym terminie spowodowanym świętami, 

nieobecnością nauczyciela spowodowaną chorobą lub przyczynami losowymi. 

 

15. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji z wyjątkiem sprawdzianów, 

testów, zapowiedzianych kartkówek: 

- uczniowie klas V – 1 raz w półroczu 

- uczniowie klas VI – 1 raz w półroczu 

- uczniowie klas VII – 2 razy w półroczu 

- uczniowie klas VIII – 1 raz w półroczu 

 

 O zaistniałym fakcie uczeń powinien poinformować nauczyciela na początku lekcji. 

W miesiącu poprzedzającym koniec półroczauczeń nie może zgłosić 

nieprzygotowania. 

16. W miesiącu poprzedzającym koniec półrocza uczeń nie może zgłosić 
nieprzygotowania (tj. w styczniu i w czerwcu).  
 

 

17. Uczeń, który nie przygotował się do zajęć z powodu choroby trwającej co najmniej 

tydzień jest usprawiedliwiony. Ma jednak obowiązek poinformować o tym fakcie 

nauczyciela na początku lekcji oraz nadrobić zaległości.  

 
18. Udział w zawodach sportowych i innych zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia       

z obowiązku uzupełnienia wiadomości, notatek, prac domowych. 

 
19. Brak systematyczności w pracy ucznia oznacza się za pomocą minusów; trzy minusy 

oznaczają ocenę niedostateczną. 

 



20. Aktywną i systematyczną pracę ucznia oznacza się w dzienniku lekcyjnym znakiem 

plus. Trzy plusy otrzymane przez ucznia to ocena bardzo dobra. 

 

19. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno – 

Terapeutycznym, 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania –  

na podstawie tego orzeczenia, 

 posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej –  

na podstawie tej opinii, 

 nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych wyżej, który objęty jest 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną – na podstawie rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli  

i specjalistów, 

 

21. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 

22. Uczeń otrzymuje prace do wglądu na lekcji. Prace pisemne są przechowywane przez 

nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne do końca danego roku szkolnego, tj. 31 

sierpnia. 

 
23. Rodzice mają możliwość zapoznania się z poprawionymi i ocenionymi pracami 

podczas comiesięcznych dyżurów dydaktycznych, w czasie indywidualnych spotkań z 
nauczycielami.  
 

24. Zainteresowanym rodzicom i uczniom udostępnia się prace o których mowa w ust.4 
również do domu w formie kserokopii.  



 

25. Wszystkie sprawy nie ujęte w przedmiotowym ocenianiu rozstrzyga Statut Szkoły i 

Rozporządzenie MEN z 3 sierpnia 2017r w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów. 

 

26. Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. 

 

1)Stopień celujący otrzymuje uczeń, którego: 

a)wiedza i umiejętności obejmują pełny zakres treści określonych w podstawie programowej 

lub wiedza znacznie wykracza poza program nauczania z przedmiotu  w danej klasie; 

b)samodzielnie rozwija własne uzdolnienia wynikające z indywidualnych zainteresowań; 

c)biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych wynikających z programu nauczania danej klasy; 

d)rozwiązuje zadania w sposób nietypowy (nie pokazany przez nauczyciela); 

e)osiąga sukcesy sportowe, jest laureatem konkursów szkolnych i pozaszkolnych, osiąga 

sukcesy w konkursach pozaszkolnych i olimpiadach przedmiotowych; 

f)pracuje systematycznie, jest aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania 

wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego. 

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, którego: 

a)opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania  

przedmiotu w danej klasie; 

b)sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

c)samodzielnie rozwiązuje problemy nie wykraczające poza program nauczania; 

d)potrafi samodzielnie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów                          

w nowych sytuacjach. 

3)Stopień dobryotrzymuje uczeń, którego: 

a)opanował większość materiału programowego; 

b)poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania  

teoretyczne i praktyczne; 



c)rozumie związki między treściami programowymi oraz przy inspiracji nauczyciela wyjaśnia 

zjawiska i umiejętnie je interpretuje; 

d)potrafi podstawowe pojęcia i prawa ujmować za pomocą terminologii właściwej dla danej 

dziedziny wiedzy, jego wypowiedzi są klarowne w stopniu zadawalającym, robi  

nieliczne usterki stylistyczne, cechuje go umiarkowana zwięzłość wypowiedzi. 

4)Stopień dostatecznyotrzymuje uczeń, którego: 

a)opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania nie przekraczające 

wymagań podstawowych zawartych w podstawach programowych; 

b)poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych (teoretycznych i 

praktycznych) z pomocą nauczyciela; 

c)posiada przeciętny zasób słownictwa, jego język zbliżony jest do potocznego, cechuje  

go mała kondensacja i klarowność wypowiedzi, popełnia niewielkie i nieliczne błędy; 

d)rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami. 

5)Stopień dopuszczającyotrzymuje uczeń, który: 

a)posiadł konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia 

wiadomości i umiejętności luźno zestawione bez zrozumienia związków i uogólnień; 

b)rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności, często przy pomocy nauczyciela; 

c)nie rozumie podstawowych uogólnień i nie potrafi wyjaśnić zjawisk (wiadomości i 

procedury są odtwarzane); 

d)posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, robi liczne błędy i ma trudności w 

formułowaniu myśli; 

e)na miarę swoich możliwości wykonuje powierzone mu zadania (aktywność). 

6)Stopień niedostatecznyotrzymuje uczeń, który: 

a)nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych określonych podstawą  

programową przedmiotu nauczania w danym semestrze lub w danym oddziale braki  

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają zdobywanie wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

b)nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności; 

c)nie posiada umiejętności stosowania wiedzy na zajęciach; 

d) popełnia bardzo liczne błędy, ma rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem 

literackim; 



e)nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności. 

 

Szczegółowewymagania edukacyjne z biologii (załącznik). 
 

 

 

 

Podpisy nauczycieli 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 


