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Przedmiotowe zasady oceniania z biologii opracowane zostały w oparciu o: 

a) Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (poz. 843) w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych, a także Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 

1278) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.  

b) Podstawę programową  biologii 

c) Statut Szkoły (Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania) 

 

 Formułowanie wymagań edukacyjnych 

Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

Cele ogólne oceniania: 

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie; 

• udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu  informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

• udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

• motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

• dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

   Przedmiotem oceniania są: 

a) wiadomości, 

b) umiejętności 

c) postawa ucznia i jego aktywność 

  Uczeń oceniany jest na podstawie: 

a) Odpowiedzi ustnych: 

• odpowiedź ustna z ostatnich trzech tematów, wraz ze sprawdzeniem sposobu 

prowadzenia zeszytu przedmiotowego; 

• aktywność na lekcjach  

• prace domowe  

• referaty; 

• przeprowadzenie i dokumentowanie doświadczeń biologicznych; 

b)  Prac pisemnych: 

• sprawdziany wiedzy ucznia w formie pytań opisowych, a także testów, 

krzyżówek, schematów do uzupełniania; 

• kartkówki; 

• prace domowe; 

• referaty w formie pisemnego opracowania danego tematu w domu 

• kart pracy ucznia 

 

 

 

 



c) Realizacji projektów edukacyjnych: 

- zaangażowanie w pracę projektową; 

- współpraca w grupie; 

- czasowość oddawania poszczególnych etapów prac; 

d) Wykonywania doświadczeń biologicznych: 

- przyniesienia potrzebnych materiałów; 

-planowania przebiegu doświadczenia; 

-prawidłowa metodyka badań biologicznych; 

-dokumentacja przeprowadzenia doświadczenia 

e) Pracy na rzecz pracowni: 

• opiekowanie się pracownią biologiczną;  

• wykonywanie różnych pomocy naukowych: plansze, schematy, zielniki, 

gazetki naścienne, plakaty itp. 

• przynoszenie różnych ciekawych eksponatów- np. gniazda ptaków, owadów, 

rzadkie rośliny itp. 

f) Udziału w konkursach, olimpiadach, akcjach ekologicznych itp. 

g) aktywność na stronie: fb/biologiasos 

 

   Dla uczniów rozpoczynających naukę w ZSOMS, pierwsze dwa tygodnie traktowane są 

jako okres adaptacyjny, mający na celu zapoznanie ze szkołą, wdrożenie w nowy system 

uczenia się i nauczania. W tym okresie nie wstawia się do dziennika ocen niedostatecznych, a 

oceny pozytywne wstawiane są za zgodą ucznia. 

  

 Ustalanie ocen bieżących 

 Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej 

obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku 

wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości 

i umiejętności. 

 Celem oceniania bieżącego jest także przekazywanie uczniowi informacji o jego 

osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń 

robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. 

 Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania. 

 Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali : 

a) stopień celujący – 6 (cel) 

b) stopień bardzo dobry – 5 (bdb) 

c) stopień dobry – 4 (db) 

d) stopień dostateczny – 3 (dst) 

e) stopień dopuszczający – 2 (dop) 

f) stopień niedostateczny – 1 (ndst) 

 W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę wymienioną w ust.5. i dopuszcza się stosowanie 

plusów (+) i minusów (-) dla stopni 3 – 5 określonych w ust.5.  

 Stopień z plusem otrzymuje uczeń, którego poziom wiadomości i umiejętności 

nieznacznie wykracza poza kryteria ustalone dla danego stopnia. 

 Stopień z minusem otrzymuje uczeń, którego poziom wiadomości i umiejętności jest 

nieznacznie niższy niż ustalone kryteria dla danego stopnia. 

 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z 

realizowanego programu nauczania. 

 

 

 



1) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym 

b) jego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy  

z danych zajęć edukacyjnych 

c) nie rozwiązuje zadań (problemów) o elementarnym stopniu trudności 

d) nie interesuje się przedmiotem, nie bierze udziału w pracy klasy lub grupy. 

2) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym; dotyczą one 

głównie zapamiętywania – uczeń zna podstawowe fakty i problemy oraz przy pomocy 

nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania 

b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o małym stopniu trudności, w tym z 

pomocą nauczyciela. 

c)  ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym. 

3) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności; odpowiedź może odbywać się przy niewielkim ukierunkowaniu ze 

strony nauczyciela (wiadomości i umiejętności są absolutnie niezbędne do 

kontynuowania nauki na wyższym poziomie). 

4) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności na poziomie rozszerzającym w stosunku do 

wymagań podstawowych (w zakresie realizowanego programu) 

b) udziela samodzielnej odpowiedzi, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne o średnim stopniu trudności, potrafi pracować samodzielnie, przejawia 

systematyczność, staranność i zainteresowanie pracą. 

5) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności na poziomie dopełniającym 

b) udziela samodzielnej odpowiedzi, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów  w nowych sytuacjach 

c) swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi, wyciąga wnioski, 

ocenia całościowo; w swojej pracy jest systematyczny, staranny i dobrze 

zorganizowany. 

6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami na poziomie dopełniającym, 

proponuje rozwiązania nietypowe, nierzadko wykraczające poza poziom dopełniający, 

co umożliwia mu opanowanie wiedzy ponadprzedmiotowo oraz pozwala na  świadome 

dostrzeganie związków interdyscyplinarnych 

b) uogólnia otrzymane rozwiązania i stawia nowe pytania, ma oryginalne oceny i 

przemyślenia, przejawia duże zainteresowanie pracą; jest samodzielny 

) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych              

i innych; kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub posiada 

inne porównywalne osiągnięcia. 

7. Przy ocenianiu punktowym w liceum stosuje się następującą skalę przeliczeniową na 

stopnie szkolne, z zastrzeżeniem ust. 11.: 

) niedostateczny –39% i poniżej, 

) dopuszczający – 40% - 50%, 

) dostateczny – 51% - 72%, 

) dobry – 73% - 85%, 

) bardzo dobry – 86% - 95%, 

) celujący – 96% - 100%. 



W przypadku kartkówek dopuszcza się skalę ocen, w której za 100% wiadomości uczeń 

otrzymuje stopień bardzo dobry. 

 Przy ocenianiu punktowym próbnych egzaminów maturalnych dopuszcza się skalę ocen, 

w której za 30% wiadomości uczeń otrzymuje stopień dopuszczający. Pozostałe kryteria 

skali przeliczeniowej pozostają bez zmian. 

 Wszystkie oceny wpisywane są do dziennika na bieżąco, w sposób czytelny i przejrzysty, 

z którego wynika, czego dana ocena dotyczy. 

 Wprowadza się minimalną ilość ocen w ocenianiu bieżącym dla przedmiotów 

realizowanych w wymiarze tygodniowym: 

) 1 godzina – minimum 3 oceny cząstkowe, 

) 2 godziny – minimum 4 oceny cząstkowe, 

) 3 godziny – minimum 5 ocen cząstkowych, 

) 4 godziny i więcej – minimum 6 ocen cząstkowych.  

 Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:  

a) ocenianie wstępne – diagnoza w klasach I; 

b) ocenianie bieżące: 

a) prace pisemne różnego typu wykonywane przez uczniów samodzielnie w czasie 

lekcji: 

- sprawdziany trwające co najmniej 1 godz. lekcyjną  

- prace pisemne sprawdzające przygotowanie uczniów do lekcji z co najwyżej 3 

ostatnich tematów (tzw. kartkówki) trwające do 20min., pisane w czasie lekcji, 

b) prace domowe różnego typu realizowane ustnie lub pisemnie, bieżące lub 

terminowe  (w tym: zadania, ćwiczenia, referaty, projekty, pokazy, rysunki itp.), 

c) wypowiedzi ustne: odpowiedź, dyskusja, itp., 

d) ćwiczenia i zadania realizowane w toku pracy na lekcji np. doświadczenia, projekty 

edukacyjne, prace plastyczne, praca z komputerem i innymi środkami 

multimedialnymi 

e) udział w konkursach przedmiotowych 

f) próbny egzamin dla klas trzecich /czwartych w klasach ponadpodstawowych 

g) testy kompetencji, diagnoza na koniec roku szkolnego 

c) ocenianie sumujące: testy lub kontrolne prace pisemne sumujące wiedzę z całego działu, 

półrocza lub roku. 
 

 Uczeń ma prawo do zgłoszenia uczącemu przed lekcją nieprzygotowania bez podawania 

przyczyn takiego stanu rzeczy – jeden raz w półroczu gdy zajęcia odbywają się raz lub 

dwa razy w tygodniu, i dwukrotnie w przypadku większej liczby godzin.  

 Zasada, o której mowa w ust. 16., nie dotyczy lekcji powtórzeniowych lub poświęconych 

zapowiedzianym pisemnym pracom klasowym lub kontrolnym. Przez nieprzygotowanie 

do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej (z wyjątkiem prac z dłuższym czasem 

realizacji), niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji, 

nieopanowanie wiadomości z lekcji poprzedniej. 

 Nieprzygotowanie ucznia, który reprezentował szkołę (np. w konkursach, zawodach 

sportowych) lub przebywał na obozie sportowym, jest usprawiedliwiane na prośbę 

nauczyciela – opiekuna.  

 Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań każde kolejne skutkuje oceną niedostateczną                           

bez możliwości poprawy. 

 Nauczyciel usprawiedliwia także sporadycznie zdarzające się nieprzygotowanie ucznia                     

do lekcji, jeżeli jest ono wynikiem nieszczęśliwych zdarzeń losowych, o czym informuje 

uczeń przed lekcją. 

 Uczeń ma prawo znać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego 

sprawdzianu i innych prac pisemnych (nie dotyczy to tzw. 15 – minutowych kartkówek). 



 Dopuszczalne jest zwolnienie ucznia ze sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych w 

pierwszym dniu pobytu w szkole po dłuższym okresie usprawiedliwionej nieobecności. 

 Sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej pracy klasowej ma 

obowiązek zaliczyć dany materiał w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły po 

uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami i po uzgodnieniu terminu z nauczycielem, w 

przeciwnym razie nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej. 

 Testy, sprawdziany i wypracowania klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem z określeniem zakresu sprawdzanych umiejętności; termin ich 

przeprowadzenia odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym. 

 Jeżeli na prośbę uczniów nastąpi przełożenie sprawdzianu, to odbywa się on w terminie 

ustalonym przez nauczyciela, niezależnie od ust. 22. 

 Prace powinny być napisane czytelnie i estetycznie. Forma pracy (kartkówki, zadania, 

klasówki) utrudniająca prawidłowe odczytanie tekstu może powodować obniżenie oceny                                 

do niedostatecznej włącznie. 

 W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy w czasie sprawdzianu (ściąganie, 

spisywanie, plagiat, itp.) nauczyciel unieważnia sprawdzian, a uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 W przypadku wymienionym w ust. 28 uczniowi nie przysługuje prawo do terminu 

poprawkowego, chyba że nauczyciel postanowi inaczej. 

 Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w terminie do 2 

tygodni od daty pisania pracy (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec 

wydłużeniu do 3 tygodni, np. choroba nauczyciela). 

 Uczeń ma obowiązek poprawić wszystkie prace pisemne, czyli dokonać analizy i korekty 

popełnionych błędów.  

 Uczeń ma możliwość poprawienia niedostatecznej oceny z pracy klasowej w terminie                        

2 tygodni od daty oddania sprawdzonych prac; do poprawy można przystąpić tylko raz. 

Ocena otrzymana z poprawy wpisywana jest do dziennika po ukośniku obok pierwszej 

otrzymanej oceny (np. 1/2, 3/4). 

 Uczeń ma obowiązek znajomości zagadnień z trzech ostatnich tematów - nauczyciel może              

to sprawdzić w formie krótkiej 15 min. kartkówki zapowiedzianej i niezapowiedzianej              

lub wypowiedzi ustnej.  

 Poprawa kartkówek i innych ocen bieżących (za wyjątkiem prac klasowych) jest możliwa                

po uzgodnieniu z nauczycielem. 

 Uczeń ma możliwość poprawienia oceny uzyskanej za wypowiedź ustną dotyczącą 

bieżącego materiału, tj. z ostatniej lub trzech ostatnich lekcji, pod warunkiem, że uczyni to 

w terminie jednego tygodnia; poprawa przybierze również formę wypowiedzi ustnej. 

 Dłuższe pisemne prace domowe (wypracowania różnego typu) nie są zadawane z lekcji                         

na lekcję. Uczniowie piszą je, zgodnie z poleceniem nauczyciela, na kartkach formatu A4                       

lub w zeszytach przedmiotowych. 

 Niedostarczenie pisemnej pracy domowej (wypracowania) w wyznaczonym terminie 

skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. 

 Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że oddana praca jest kopią (plagiatem) – wystawia ocenę 

niedostateczną bez możliwości poprawy; podobnie postępuje, jeżeli znajdzie identyczne 

(nawet we fragmentach) prace. 

 Za twórczy i aktywny udział w zajęciach edukacyjnych uczeń może otrzymać ocenę 

wyrażoną plusem. Pięć plusów składa się na ocenę bardzo dobrą za aktywność 

 Uczeń otrzymać może również „-”. Za 3 „-” otrzymuje ocenę niedostateczną 

 W ocenianiu prac pisemnych nauczyciel może nagrodzić najlepszą pracę w klasie 

podniesieniem oceny (nie wyżej niż o 1 stopień) 

 Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika oraz zeszytu przedmiotowego na każdą 

lekcję.  



 Uczeń ma obowiązek dbać o swój zeszyt przedmiotowy i okazywać go do wglądu 

nauczycielowi. 

 Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole lub nie miał na lekcji zeszytu, musi uzupełnić na 

bieżąco notatki z lekcji oraz prace domowe i po uzupełnieniu przedstawić go 

nauczycielowi. Fakt ten nauczyciel potwierdza podpisem w zeszycie. W wyjątkowych 

sytuacjach nauczyciel może odstąpić od egzekwowania tego obowiązku. 

 Prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki są gromadzone przez nauczyciela do 

zakończenia danego roku szkolnego. Uczeń i jego rodzice mają do nich prawo wglądu 

tylko w szkole po uzgodnieniu terminu z wychowawcą lub nauczycielem danego 

przedmiotu. 

 Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób ustny wobec ucznia podczas lekcji, a na 

prośbę rodzica w czasie zebrań z rodzicami. 

 

Wspomaganie ucznia zdolnego 

 Uczeń zdolny ma możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań poprzez przygotowanie 

pod opieką nauczyciela do udziału w olimpiadach i konkursach. 

 

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych 

 Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

 Nauczyciel jest obowiązany na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

 Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia także na 

podstawie rozpoznania przez zespół zajmujący się pomocą psychologiczno – 

pedagogiczna w szkole oraz na podstawie opinii lekarza 

 

 

 

 

           

 

 

 


