
Przedmiotowe Zasady Oceniania z Biologii 

w Szkole Podstawowej Nr 76 we Wrocławiu 

dla klas V- VIII 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z :   

1) Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020  r. 

poz. 1327 art. 44b ust. 8 pkt.1) 

2) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły 

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. poz. 356 z 

późn. zm.) 

3) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych. (Dz. U. z dnia 2019 r., poz. 373.) 

4) Statutem Szkoły Podstawowej Nr 76 we Wrocławiu (rozdział dotyczący   

Wewnątrzszkolnego Oceniania). 

Cele przedmiotowego oceniania: 

1) rozpoznawanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego i wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanego programu nauczania; 

2)  informowanie ucznia i rodzica o poziomie  osiągnięć edukacyjnych  oraz 

postępach w tym zakresie; 

3) wykrywanie braków i motywowanie ucznia do systematycznej pracy w 

celu  podniesienia wyników w nauce; 

4) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania dalszego  rozwoju; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach oraz 

trudnościach w nauce i uzdolnieniach ucznia. 

 

Zakres przedmiotowego oceniania: 



 

1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2)  ustalenie sposobów i form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów oraz ich częstotliwości 

3) ustalanie ocen bieżących oraz ich wag; 

4) ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

5) ustalenie warunków i trybu uzyskana wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

6)  ustalenie zasad informowania ucznia o poziomie jego wiedzy i 

postępach w nauce; 

7) ustalenie zasad współpracy w zakresie pomocy w nauce celem 

poprawy ocen lub samodzielnego rozwoju ucznia (poprawy) 

8)  ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji 

dotyczących postępów i trudności ucznia w nauce. 

9) ustalenie sposobów weryfikacji wiedzy i monitorowania postępów w 

nauce w przypadku zdalnego nauczania. 

 

Ad.1) 

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji 
semestralnej i rocznej. 

 
Ocena celująca ( obejmuje też wymagania na niższe oceny ) 

Uzyskuje ją uczeń, który w pełni opanował wiadomości i umiejętności 
określone w podstawie programowej z biologii. Wychodzi z samodzielnymi 

inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów, dokonuje ich analizy, 
syntezy i interpretacji, wyciągając logiczne wnioski. Proponuje rozwiązania 

niestandardowe. Biegle posługuje się wiadomościami, także z innych 
przedmiotów, wykorzystując je do argumentowania swojego stanowiska. 

Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Odznacza się 

kreatywnością i aktywnością na lekcjach. Samodzielnie poszukuje oraz 
weryfikuje informacje pochodzące z różnych źródeł. Prezentuje swoją 

wiedzę na forum klasy lub szkoły. Uczestniczy w pracy kół zainteresowań, 
programach lub projektach. Chętnie bierze udział w konkursach osiągając 

sukcesy na szczeblu wyższym niż szkolny. 
 

Ocena bardzo dobra (obejmuje też wymagania na niższe oceny)  
Uzyskuje ją uczeń, który opanował bardzo dobrze wymagania podstawy 

programowej. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą. Rozwiązuje 
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne o dużym stopniu trudności. 

Potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania problemów w nowej sytuacji. 



Projektuje i prezentuje doświadczenia. Dostrzega związki budowy 

organizmów jako przystosowanie do pełnienia określonych funkcji. 
Dostrzega i interpretuje związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych 

i działalności człowieka. Przewiduje następstwa działalności człowieka oraz 

przebieg procesów naturalnych w przyrodzie. Zna sposoby zapobiegania 
niekorzystnym skutkom. Sprawnie korzysta z dostępnych i wskazanych 

przez nauczyciela źródeł informacji. Systematycznie pracuje na lekcji. 
Formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie. 

Wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych. Swobodnie operuje 
językiem biologii. Bierze udział w konkursach. 

 
Ocena dobra (obejmuje też wymagania na niższe oceny) 

Uzyskuje ją uczeń, który ma niewielkie braki wiadomości i umiejętności . 
Stopień opanowania tych wiadomości i umiejętności  pozwala mu na 

rozumienie większości zagadnień. Poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do  
samodzielnego rozwiązywania typowych zadań. Właściwie wykorzystuje 

przyrządy do obserwacji i pomiarów. Korzysta z różnych źródeł informacji 
Dostrzega wpływ czynników środowiska  na życie i gospodarkę człowieka. 

Proponuje działania na rzecz ochrony środowiska. Porównuje zjawiska, 

procesy i elementy przyrody. Systematycznie i efektywnie pracuje na 
lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź. 

 
Ocena dostateczna (obejmuje też wymagania na niższą  ocenę ) 

Uzyskuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności w stopniu , 
umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu. Zna 

podstawowe pojęcia biologiczne. Z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje 
wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu typowych zadań i problemów. 

Z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy. Nie zawsze kojarzy fakty 
pozwalające na właściwą interpretację zagadnień. Obserwuje i opisuje 

procesy zachodzące w środowisku. Rzadko wypowiada się na lekcjach. 
 

Ocena dopuszczająca 
Uzyskuje ją uczeń , który opanował konieczne wiadomości i umiejętności, a 

braki nie przekreślają możliwości  dalszego kształcenia. Przy biernej 

postawie na lekcjach, wykazuje chęci do współpracy. Przy dużej pomocy 
nauczyciela wykonuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu 

trudności. Rozpoznaje typowe organizmy, układy, procesy biologiczne. 
Odznacza się przyjaznym stosunkiem do środowiska przyrodniczego. 

 
Ocena  niedostateczna 

Uzyskuje ją uczeń, który nie opanował podstawy programowej. Ma bardzo 
duże braki, które uniemożliwiają dalsze kształcenie.  Nawet przy pomocy 

nauczyciela, nie umie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Nie 
rozumie prostych poleceń, pojęć, nie rozpoznaje organizmów. Wykazuje  

brak systematyczności i chęci do nauki oraz brak woli poprawy ocen. 
 

 



Szczegółowe wymagania edukacyjne odnoszą się do podstawy 

programowej z biologii, która została określona w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. 

zm.), która dotyczy szkół tzw. nowego typu (8-letnia szkoła podstawowa, 

branżowa szkoła I stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 

szkoła policealna).  (Biologia str. 131 - 143.) 

Szczegółowe kryteria ocen dla poszczególnych klas zostały określone w 

„Programie nauczania  biologii klasy 5-8 dla II etapu edukacyjnego” 

wydawnictwa WSIP i w załączniku Plan Wynikowy. 

https://zasoby.wsip.pl:9000/ucze.pl/310548/Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady

_oceniania-1.docx?response-content-type=application%2Foctet-stream&response-content-

disposition=attachment%3B%20filename%3D%22Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_za

sady_oceniania-1.docx%22&response-cache-control=No-cache&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-

PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=wsip%2F20220830%2Fus-

east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220830T184142Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-

Amz-Expires=300&X-Amz-

Signature=d4767e79112044cefd1e54523dab85e3ca75264444ce4a4f65cf806b3ac109b0 

https://zasoby.wsip.pl:9000/ucze.pl/322696/Biol_SP_4_8_Biologia_kl_6_e_porad_Przedmiot_zasady

_oceniania.docx?response-content-type=application%2Foctet-stream&response-content-

disposition=attachment%3B%20filename%3D%22Biol_SP_4_8_Biologia_kl_6_e_porad_Przedmiot_za

sady_oceniania.docx%22&response-cache-control=No-cache&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-

PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=wsip%2F20220830%2Fus-

east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220830T184831Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-

Amz-Expires=300&X-Amz-

Signature=6aa17877241234297991e64364e94a1deccab33d0b014e70207dbbf4692002da 

https://zasoby.wsip.pl:9000/ucze.pl/298291/Biol_SP_4_8_Biologia_kl_7_e_porad_Przedmiot_zasady

_oceniania.docx?response-content-type=application%2Foctet-stream&response-content-

disposition=attachment%3B%20filename%3D%22Biol_SP_4_8_Biologia_kl_7_e_porad_Przedmiot_za

sady_oceniania.docx%22&response-cache-control=No-cache&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-

PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=wsip%2F20220830%2Fus-

east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220830T185041Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-

Amz-Expires=300&X-Amz-

Signature=c7679e6091e04263f2e28d98bc30605304441b528be7f7bd2d2f1477bfc821df  
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https://zasoby.wsip.pl:9000/ucze.pl/310548/Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx?response-content-type=application%2Foctet-stream&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx%22&response-cache-control=No-cache&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=wsip%2F20220830%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220830T184142Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=d4767e79112044cefd1e54523dab85e3ca75264444ce4a4f65cf806b3ac109b0
https://zasoby.wsip.pl:9000/ucze.pl/310548/Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx?response-content-type=application%2Foctet-stream&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx%22&response-cache-control=No-cache&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=wsip%2F20220830%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220830T184142Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=d4767e79112044cefd1e54523dab85e3ca75264444ce4a4f65cf806b3ac109b0
https://zasoby.wsip.pl:9000/ucze.pl/310548/Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx?response-content-type=application%2Foctet-stream&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx%22&response-cache-control=No-cache&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=wsip%2F20220830%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220830T184142Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=d4767e79112044cefd1e54523dab85e3ca75264444ce4a4f65cf806b3ac109b0
https://zasoby.wsip.pl:9000/ucze.pl/310548/Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx?response-content-type=application%2Foctet-stream&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx%22&response-cache-control=No-cache&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=wsip%2F20220830%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220830T184142Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=d4767e79112044cefd1e54523dab85e3ca75264444ce4a4f65cf806b3ac109b0
https://zasoby.wsip.pl:9000/ucze.pl/310548/Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx?response-content-type=application%2Foctet-stream&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx%22&response-cache-control=No-cache&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=wsip%2F20220830%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220830T184142Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=d4767e79112044cefd1e54523dab85e3ca75264444ce4a4f65cf806b3ac109b0
https://zasoby.wsip.pl:9000/ucze.pl/310548/Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx?response-content-type=application%2Foctet-stream&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx%22&response-cache-control=No-cache&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=wsip%2F20220830%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220830T184142Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=d4767e79112044cefd1e54523dab85e3ca75264444ce4a4f65cf806b3ac109b0
https://zasoby.wsip.pl:9000/ucze.pl/310548/Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx?response-content-type=application%2Foctet-stream&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx%22&response-cache-control=No-cache&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=wsip%2F20220830%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220830T184142Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=d4767e79112044cefd1e54523dab85e3ca75264444ce4a4f65cf806b3ac109b0
https://zasoby.wsip.pl:9000/ucze.pl/310548/Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx?response-content-type=application%2Foctet-stream&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22Biol_SP_4_8_Biologia_kl_5_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania-1.docx%22&response-cache-control=No-cache&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=wsip%2F20220830%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220830T184142Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=d4767e79112044cefd1e54523dab85e3ca75264444ce4a4f65cf806b3ac109b0
https://zasoby.wsip.pl:9000/ucze.pl/322696/Biol_SP_4_8_Biologia_kl_6_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania.docx?response-content-type=application%2Foctet-stream&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22Biol_SP_4_8_Biologia_kl_6_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania.docx%22&response-cache-control=No-cache&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=wsip%2F20220830%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220830T184831Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=6aa17877241234297991e64364e94a1deccab33d0b014e70207dbbf4692002da
https://zasoby.wsip.pl:9000/ucze.pl/322696/Biol_SP_4_8_Biologia_kl_6_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania.docx?response-content-type=application%2Foctet-stream&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22Biol_SP_4_8_Biologia_kl_6_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania.docx%22&response-cache-control=No-cache&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=wsip%2F20220830%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220830T184831Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=6aa17877241234297991e64364e94a1deccab33d0b014e70207dbbf4692002da
https://zasoby.wsip.pl:9000/ucze.pl/322696/Biol_SP_4_8_Biologia_kl_6_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania.docx?response-content-type=application%2Foctet-stream&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D%22Biol_SP_4_8_Biologia_kl_6_e_porad_Przedmiot_zasady_oceniania.docx%22&response-cache-control=No-cache&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=wsip%2F20220830%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220830T184831Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=6aa17877241234297991e64364e94a1deccab33d0b014e70207dbbf4692002da
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Dostosowanie wymagań: 

Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem odpowiednio do jego potrzeb 

rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Uwzględnia 

zalecenia zawarte w opiniach  poradni psychologiczno – pedagogicznych 

oraz orzeczeniach. 

Ad.2) 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie: 

1) stopień opanowania wiadomości i umiejętności określony w podstawie 

programowej z biologii 

2) przygotowanie do zajęć 

3) zaangażowanie i wkład pracy ucznia na zajęciach. 

4) umiejętność pracy w zespole 

5) udział w konkursach , dodatkowych zajęciach edukacyjnych, akcjach 

na rzecz środowiska. 

6) umiejętność realizacji i prezentacji wyników projektów i tworzenia 

prezentacji multimedialnych na zadany temat. 

Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1) sprawdziany pisemne – w semestrze są przewidziane 1 lub 2 

sprawdziany. Są one zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i 

poprzedzone powtórzeniem materiału. Nauczyciel podaje zakres 

materiału i zapisuje w dzienniku termin, biorąc pod uwagę zasady 

zapisane w WZO. Czas trwania sprawdzianu – 45 min. Może ulec 

wydłużeniu dla osób z zaleceniami z PPP. Uczeń może otrzymać ocenę 

od 1 do 6. Nauczyciel może wstawić znak ” plus” lub „minus” przy górnej 

lub dolnej granicy procentowej , za wyjątkiem oceny niedostatecznej i 

celującej. Nauczyciel oddaje poprawione prace w ciągu 14 dni. Jeżeli 

przebywa na zwolnieniu lekarskim , termin ulega wydłużeniu. Uczeń, 

który otrzymał ocenę niedostateczną ma obowiązek poprawy. Pozostali 

uczniowie mogą poprawiać swoje oceny. Czas na poprawę to max. dwa 

tygodnie. W przypadku dłuższej , uzasadnionej nieobecności , nauczyciel 
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wyznacza uczniowi indywidualnie termin poprawy. Niezgłoszenie się 

ucznia na poprawę jest równoznaczne z rezygnacją.  Sprawdzian 

poprawiać można tylko raz. 

2) kartkówka zapowiedziana – 1 w semestrze , obejmuje materiał z 4 -

5 tematów, uczniowie znają zakres materiału. Czas trwania do 25 min.  

Uczeń może otrzymać ocenę od 1- do 6.Oceny niedostateczne wymagają 

poprawy terminie do dwóch tygodni. 

3) kartkówka niezapowiedziana – 2 lub 3 w semestrze. Obejmuje 

materiał z 3 ostatnich lekcji. Jest oceniana w skali 1 do 5. Poprawa oceny 

niedostatecznej z tej kartkówki odbywa się na sprawdzianie z danego 

działu. 

4) odpowiedź ustna -  raz w semestrze, z materiału obejmującego 3 

ostatnie lekcje lub z materiału poleconego na powtórzenie. Skala ocen 

od 1 do 5. 

5) samodzielna praca na lekcji lub praca w grupach – w miarę potrzeb, 

oceniana w skali 1- 5 lub za pomocą plusów. 

6) praca domowa – w miarę potrzeb, oceniana w skali 1 – 5. 

7) aktywny udział w lekcji - ocena 5  lub plusy.  

8) zeszyt przedmiotowy – sprawdzany jest pod względem kompletności 

notatek, dlatego braki spowodowane nieobecnością powinny być w ciągu 

tygodnia uzupełnione .  

9) zadania w zeszycie ćwiczeń – mogą być traktowane jako praca 

domowa lub karta pracy, jeżeli są wykorzystywane na lekcji. Ocena od 1 

do 5. Zadania w zeszycie ćwiczeń polecone do uzupełnienia w domu, 

utrwalaniu wiedzy z lekcji  

11)doświadczenia i obserwacje - uczą planowania , dokumentowania i 

formułowania i  prezentowania wniosków. Ocena w skali 1 do 5. 

11)prezentacje, także multimedialne, mini-projekty, modele 

multibooki - w zależności od stopnia trudności i zaangażowania ucznia, 

mogą mieć podwyższoną wagę. Ocena w skali 1do 6. 

12) konkursy – sukcesy w konkursach biologicznych i ekologicznych mają 

wpływa na podwyższenie ocen. Laureaci i finaliści prestiżowych konkursów 

otrzymują ocenę celującą z przedmiotu 

Ad.3) 

Zasady ustalania ocen bieżących 

W przypadku prac pisemnych (sprawdzianów i kartkówek) przelicza się 

liczbę uzyskanych punktów na  procenty i ustala ocenę cząstkową według 

poniższych kryteriów: 



Ocena celująca - 100 % ( dotyczy sprawdzianów i kartkówek 

zapowiedzianych) 

Ocena bardzo dobra  -  85% - 99% 

Ocena dobra           -   70 % - 84% 

Ocena dostateczna  –   50% – 69% 

Ocena dopuszczająca - 30% - 49% 

Ocena niedostateczna - 0% - 29% 

Przy ocenach bieżących stosowane są znaki „ +”  i „ –„ Uczeń nieobecny na 

sprawdzianie lub kartkówce otrzymuje znak „ nb”, który nie jest wliczany 

do średniej ważonej.  Po napisaniu zaległej pracy w terminie poprawkowym 

uczeń uzyskuje ocenę. W przypadku nie przystąpienia do poprawy 

sprawdzianu  lub zapowiedzianej kartkówki znaczek „ nb ” jest traktowany 

jak ocena niedostateczna. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić na 

lekcji lub po lekcji. Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonych pomocy 

podczas pracy pisemnej otrzymuje ocenę niedostateczną , bez 

możliwości poprawy. Uczeń nagradzany jest oceną lub znakiem „ +” za 

aktywność na lekcji, samodzielna pracę , pracę w grupie i inne.  Za trzy 

plusy uzyskuje ocenę bardzo dobrą wagi 1.  Trzy minusy skutkują oceną 

niedostateczną wagi 1.  Za 9 plusów uczeń otrzymuje cząstkową ocenę 

celującą. Plusy są  przeliczane na oceny  na koniec semestru. 

Uczeń ma prawo do zgłoszenia łącznie dwóch  braków w semestrze  np. 

braku zadania domowego lub nieprzygotowanie, które nauczyciel  

odnotowuje w dzienniku jako „ bz” lub „np.” Nie musi podawać powodu.   

Trzeci brak skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń powinien zgłosić 

nieprzygotowanie na początku lekcji zanim nauczyciel poprosi go do 

odpowiedzi. Jeżeli tego nie zrobi , może otrzymać ocenę niedostateczną. W 

przypadku dwóch godzin tygodniowo w klasach siódmych, zaplanowanych 

w  różnych dniach, dopiero czwarty brak skutkuję oceną niedostateczną. 

Jeżeli uczeń posiadający wysoką frekwencję na zajęciach nie wykorzysta 

limitów braków , może otrzymać cząstkową ocenę „bardzo dobrą”  w 

semestrze. 

Ocenom przypisane są wagi : 

sprawdziany- waga 3 

kartkówki zapowiedziane – waga 2  

kartkówki niezapowiedziane – waga 1 



odpowiedź ustna – waga 1 

praca domowa, praca w grupie, aktywność na lekcji - waga 1 

zadania w  ćwiczeniach ( karta pracy lub zad. domowe) – waga 1 

doświadczenia i obserwacje – waga 1 lub 2 

prezentacje, mini – projekty, modele, multibooki w zależności od 

stopnia trudności i włożonej pracy ucznia  -    waga 2 lub 3 

konkursy w zależności osiągnięć i zakresu konkursu – waga 1 – 3 

 

Ad.4)  

Ocenę klasyfikacyjną śródroczną lub roczną ustala się na podstawie ocen 

cząstkowych uzyskanych przez ucznia w wyniku różnych form sprawdzania 

jego osiągnięć edukacyjnych. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią 

arytmetyczną ocen cząstkowych.  

  

Ad.5) 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej: 

 

1)  na miesiąc przed klasyfikacją uczeń uzyskuje informację dotyczącą   

przewidywanej oceny i wówczas powinien zgłosić chęć poprawy, nie 

później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacją 

2) warunkiem uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana jest 

poprawianie ocen cząstkowych w formie i zakresie ustalonym przez 

nauczyciela 

3) usprawiedliwione godziny nieobecności na zajęciach 

4) frekwencja nie niższa niż 50 % 

5) otrzymanie oceny wyższej niż przewidywana o jeden stopień wiąże 

się z wykonaniem przez ucznia dodatkowej pracy obejmującej 

materiał realizowany na lekcji . Może to być napisanie sprawdzianu , 

kartkówek, ustna odpowiedź w terminie określonym przez 

nauczyciela. 

6) ocena dodatkowej pracy powinna odbyć się przed klasyfikacją. 

Ad 6) 



Zasady informowania ucznia o poziomie jego wiedzy i postępach w 

nauce: 

1) oceny są jawne dla ucznia.  

2) nauczyciel informuje ucznia na bieżąco o każdej ocenie oraz 

uzasadnia ją w rozmowie bezpośredniej z uczniem 

3)  przekazuje uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga 

poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia 

4) udziela wskazówek jak powinien się dalej uczyć 

5) sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną udostępnia  uczniowi do wglądu 

w czasie zajęć  

6) uczeń nieobecny na tych zajęciach ma możliwość wglądu do niej na  

najbliższych zajęciach lub na konsultacji   

7) po zapoznaniu się z ocenioną pracą , uczeń zwraca ją nauczycielowi. 

8) nauczyciel informuje ucznia, najpóźniej na dwa tygodnie przed Radą 

klasyfikacyjną o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz możliwością 

nieklasyfikowania z zajęć edukacyjnych. 

 

Ad. 7)  

Zasady współpracy w zakresie pomocy w nauce celem poprawy 

ocen lub samodzielnego rozwoju ucznia: 

1) pomoc w uzupełnianiu braków w nauce udzielana jest w formie: 

- zaplanowania nauki własnej,  

- podziale materiału do uzupełnienia na części 

- odwoływanie się do konkretu 

- podawanie poleceń w prostszej formie 

- zorganizowanie pomocy koleżeńskiej 

- konsultacji z nauczycielem 

- ustalenia terminów, zakresu i sposobu poprawy ocen  

    2) indywidualizacja pracy z uczniem: 

         - dostosowanie wymagań edukacyjnych z biologii do możliwości  

           rozwojowych  i psychofizycznych i indywidualnych potrzeb ucznia 

          - nauczyciel biologii dostosowuje wymagania edukacyjne w oparciu  

            o zalecenia zawarte w opinii poradni lub orzeczeniu. 

 

Ad.8) 



Sposoby informowania rodziców o postępach i trudnościach ucznia 

w nauce: 

1) informacje w dzienniku elektronicznym o ocenach  

2) informowanie rodziców za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub 

przez wychowawcę 

3) kontakty indywidualne w czasie cotygodniowych konsultacji 

4) udostępnienie i omówienie sprawdzonej pracy pisemnej dziecka  

5) sprawdziany uczniów są przechowywane do końca roku szkolnego 

6) na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną, rodzic otrzymuje 

informację o zagrożeniu oceną niedostateczną lub możliwością 

nieklasyfikowania z zajęć edukacyjnych. 

Ad. 9) 

Sposoby weryfikacji wiedzy i monitorowania postępów w nauce 

podczas zdalnego nauczania: 

1) kartkówki i sprawdziany, karty pracy, notatki,  modele są przesyłane na 

Teamsa lub służbowego maila  

2) odpowiedzi ustne  udzielane są podczas lekcji zdalnych 

3)  monitorowanie osiągnięć ucznia odbywa się podczas lekcji zdalnych, 

poprzez konwersację z uczniami, sprawdzanie bieżących notatek 

ćwiczeń oraz  innych form weryfikujących wiedzę oraz umiejętności.  

4) rodzice informowani są o postępach ucznia za pomocą elektronicznego 

dziennika  
5) w razie potrzeby odbywa się indywidualna zdalna konsultacja 

nauczyciela z rodzicem na aplikacji Microsoft Teams. 

 

 

                                        Opracowała : Krystyna  Zazula - Sielawska 

     

 

 

 

 


