
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII

I. Ogólne zasady oceniania na lekcjach biologii:

1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia oraz jego rodziców (opiekunów

prawnych).

2.Oceny z biologii są wpisywane do dziennika elektronicznego na bieżąco, a w przypadku

różnych form prac pisemnych- nie później niż dwa tygodnie od dnia ich przeprowadzenia.

3.Wpisanie  oceny  do  dziennika  elektronicznego  jest  równoznaczne  z  poinformowaniem

ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) o uzyskanej ocenie.

4.Nauczyciel  może sprawdzać wiedzę i umiejętności ucznia poprzez następujące kategorie

ocen:

a) praca klasowa,

b) sprawdzian,

c) kartkówka,

d) odpowiedź ustna,

e) praca domowa,

f) aktywność na lekcji,

g) przygotowanie i przedstawienie prezentacji,

h) sprawozdania,

i) sukcesy uczniowskie,

j) inne.

5.Wagi ocen w dzienniku elektronicznym:

* prace klasowe                        10

* sukcesy                                   10

* sprawdziany                            9

* kartkówki                                7

* odpowiedź ustna                     6

* aktywność na lekcji                3

* prezentacje                              6

* sprawozdanie                          5

* prace domowe                         4



6. Zgodnie z  zasadami wewnątrzszkolnego oceniania w szkole zostały ustalone przedziały

procentowe dla poszczególnych kategorii oceniania:

A) Prace pisemne z wyłączeniem testów podlegają ocenie według następujących zasad:

ndst        0 – 40%

dop         40% - 50%

dst          50% - 70%

db           70% - 90%

bdb         90% - 100%

Na ocenę celującą uczeń musi rozwiązać zadania podstawowe przewidziane na ocenę bardzo

dobrą  oraz zadania dodatkowe. Jeśli  wykona  zadania  dodatkowe,  a  nie rozwiąże zadań z

zakresu na ocenę bardzo dobrą punkty za zadania dodatkowe wchodzą do skali  z  zakresu

100%. Uczeń w takim przypadku nie może uzyskać oceny celującej. 

B) Prace pisemne testowe podlegają ocenie według następujących zasad:

ndst        0% - 50%

dop         50% - 60%

dst          60% - 75%

db           75% - 90%

bdb         90% - 100%

7.  Każda ocena wpisana do dziennika elektronicznego powinna mieć określoną tzw. wagę. W

przypadku  prac  pisemnych  przy  ocenie  powinien  być  zapisany  zakres  materiału,  który

obejmowała dana praca.

8. Przy wystawianiu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów (+) i minusów (-).

W trakcie semestru nauczyciel powinien wystawić:

a)  co  najmniej  trzy  oceny  cząstkowe  (w  tym przynajmniej  jedną  za  pracę  klasową  lub

sprawdzian) – przy jednej godzinie zajęć w tygodniu,

b) co najmniej pięć ocen (w tym, co najmniej dwie z prac klasowych lub sprawdzianów) –

przy dwóch godzinach lekcyjnych w tygodniu,

c) pięć i więcej ocen – przy realizacji większej niż dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

9.  Uczeń  ma  prawo do  zgłoszenia  nieprzygotowania  do  lekcji,  jednak  musi  to  zrobić na

początku zajęć.  Zgłoszenie nieprzygotowania obejmuje prawo do zwolnienia z odpowiedzi



ustnej, oceny prac domowych i z niezapowiedzianych kartkówek. Nie zwalnia ono jednak z

prac klasowych i sprawdzianów, których termin został wcześniej wyznaczony.

Przy  realizacji  jednej  godziny  biologii  w  tygodniu  uczeń  ma  prawo  do  jednokrotnego

zgłoszenia nieprzygotowania w semestrze, natomiast w przypadku dwóch lub większej liczby

godzin w tygodniu do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w semestrze.

Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywności podczas lekcji.

W przypadku, gdy uczeń nie zgłosił nieprzygotowania na początku lekcji i nie wykonał pracy

domowej  lub  nie  zna  wiadomości  z  ostatnich  trzech  lekcji,  może  otrzymać  ocenę

niedostateczną.

10.  Uczeń  ma  obowiązek  prowadzenia  zeszytu  przedmiotowego.  Zeszyt  powinien  być

prowadzony systematycznie. W przypadku nieobecności w szkole uczeń powinien uzupełnić

notatki z lekcji i odrobić w nim zadaną pracę domową.

Zeszyt  nie  podlega  ocenie,  ale  jeśli  jest  prowadzony  właściwie,  nie  zawiera  błędów

merytorycznych i ortograficznych, może być podstawą do wystawienia raz na semestr oceny

cząstkowej z kategorii aktywność na lekcji.

11.  Uczeń,  który  opuścił  więcej  niż  50%  zajęć  z  biologii  w  semestrze,  może  być

nieklasyfikowany na koniec semestru lub na koniec roku szkolnego.

12. Jeżeli uczeń nie stawił się z przyczyn usprawiedliwionych, losowych na zapowiedzianą

pracę klasową lub sprawdzian, powinien napisać go w terminie dwóch tygodni, jednak nie

koniecznie podczas  swoich  obowiązkowych zajęć.

Uczeń  jest  zobowiązany  do uzgodnienia  z  nauczycielem dokładnego  terminu poprawy  w

wyznaczonym terminie dwóch tygodni. 

13.  Jeżeli  uczeń  nie  pisał  zapowiedzianej  pracy  pisemnej  w  wyznaczonym  terminie,  w

dzienniku elektronicznym nauczyciel wpisuje mu minus (-). W przypadku, gdy uczeń napisze

wskazany  sprawdzian  czy  pracę  klasową  w ciągu  dwóch  tygodni  od  momentu  wpisania

minusa (-), nauczyciel jest zobowiązany wpisać nową ocenę z danej partii materiału razem z

wcześniejszym minusem (-). Minus (-) nie ma wagi.



14. Zapowiedziane prace klasowe, sprawdziany nie powinny być – wyłączywszy szczególnie

ważne powody – przekładane na inny termin. Jeżeli zmiana terminu nastąpi z winy lub na

prośbę uczniów, to wcześniejsze ustalenia tracą moc.

15.  W  przypadku  nieobecności  nauczyciela  w  dniu  zapowiedzianego  sprawdzianu,  jego

termin zostaje przesunięty na pierwszą lekcję z daną klasą po powrocie nauczyciela do pracy.

16.  Niewykonana  lub  źle  wykonana  praca  nadobowiązkowa  nie  może  być  podstawą  do

wystawienia uczniowi oceny niedostatecznej.

17. Prace pisemne napisane nieczytelnie lub rażąco nieestetycznie nie podlegają sprawdzeniu

– z wyjątkiem tych uczniów, którzy mają opinię o dysfunkcjach.

18. Wszystkie prace pisemne muszą być ocenione w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie.

Sprawdzone, ocenione i omówione prace oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia

jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Nauczyciel

przechowuje sprawdziany do końca zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. Na prośbę

ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel powinien uzasadnić wystawioną

ocenę.

19. W przypadku, gdy uczeń chce uzyskać wyższą ocenę roczną niż przewidywana, może

napisać pracę poprawkową z materiału przerabianego w ciągu roku szkolnego niezwłocznie

(w  ciągu  dwóch  dni  roboczych)  po  uzyskaniu  informacji  o  przewidywanej  ocenie  –  po

konsultacji  z  nauczycielem.  Jeżeli  na  koniec  pierwszego  semestru  uczeń  otrzymał  ocenę

wyższą  niż  przewidywana  ocena  roczna,  to  praca  poprawkowa  powinna  zawierać  tylko

zadania z zakresu materiału przerabianego w drugim semestrze.

O  podwyższenie  oceny  z  biologii  może  ubiegać  się  uczeń,  który  nie  opuścił  bez

usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej tego przedmiotu oraz którego średnia ważona z

liczb wyrażających oceny cząstkowe jest wyższa niż liczba wyrażająca ocenę proponowaną

przez nauczyciela.

20. Sposób postępowania w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej za I półrocze.

Uczeń ma prawo do  poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianów za I półrocze do 31.03,

po wcześniejszym ustaleniu terminu poprawy z nauczycielem.



21.  Przy  ustalaniu  oceny  semestralnej  i  rocznej  uwzględnia  się  dodatkowo  szczegółowe

zasady:

* Ocena  semestralna  i  roczna  jest  średnią  ważoną,  obliczaną  automatycznie  w dzienniku

elektronicznym.

*  Średnia  ważona  jest  oceną  wyjściową  i  można  ją  podwyższyć,  proponując  uczniowi

napisanie pracy zaliczeniowej z wybranej przez nauczyciela partii materiału.

Kategorie oceniania i zasady ich stosowania
Prace klasowe – praca samodzielna, obejmująca treści i umiejętności z jednego działu lub

praca sprawdzająca półroczna/roczna.

Czas pracy z arkuszem zadań: jedna godzina lekcyjna dla zakresu podstawowego.

Czas pracy z arkuszem zadań: 1 -3 godziny lekcyjne dla zakresu rozszerzonego.

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, uczeń ma obowiązek poprawy pracy.

Sprawdzian – praca samodzielna, obejmująca treści dotyczące mniejszej partii materiału niż

praca  klasowa,  trwająca  jedną  godzinę  lekcyjną  (zakres  podstawowy)  oraz  1-  2  godziny

lekcyjne  (zakres  rozszerzony).W  przypadku  otrzymania  oceny  niedostatecznej,  uczeń  ma

obowiązek poprawy sprawdzianu.

Kartkówka- praca obejmująca bieżące treści przerabiane na maksymalnie trzech ostatnich

lekcjach. Czas trwania od 10 do 25 minut.  Ocena z kartkówki  nie może być poprawiana

pisemnie. Ocenę z kartkówki uczeń może poprawić w formie ustnej odpowiedzi.

Odpowiedź ustna- uczeń może być bez zapowiedzi wezwany do odpowiedzi  obejmującej

bieżące tematy omawiane na dwóch poprzednich godzinach lekcyjnych.

Praca domowa – na ocenę ma wpływ treść merytoryczna, jak i staranność wykonania pracy.

Przy ocenie pracy domowej stosuje się takie same kryteria jak przy ocenie ustnej.

Aktywność na lekcji- obejmuje widoczne zaangażowanie ucznia na zajęciach. Liczy się nie

tylko  chęć  częstego  wypowiadania  się  na  lekcji  lecz  także  merytoryczność  wypowiedzi

ucznia.

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji – uczeń ma określony czas na przygotowanie

prezentacji, jednak nie może być on krótszy niż jeden tydzień.

Sprawozdanie- obejmuje wykonanie pisemnej pracy dotyczącej opisu przebiegu określonych

zajęć, w których uczeń uczestniczył dodatkowo, np. w wykładach, zajęciach laboratoryjnych

na uczelni czy innych formach zajęć pozalekcyjnych.



Sukcesy uczniowskie – każdy sukces osiągnięty w konkursach przedmiotowych, olimpiadach

jest oceniany w formie ustnej, na forum klasy i szkoły.

Inne – Obejmuje dodatkowe sposoby sprawdzenia wiedzy i umiejętności. Kategoria ta może

obejmować:

a) diagnozę na wejściu i wyjściu (na początku nauki w szkole średniej i po każdej klasie),

b) wyniki nauczania zlecone przez dyrekcję szkoły,

c) próbne matury (dla zakresu rozszerzonego).

Kryteria wymagań na poszczególne oceny:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował podstawowej wiedzy z danego działu tematycznego,

- nie rozumie poleceń,

- naprowadzany przez nauczyciela nie potrafi odtworzyć nawet fragmentarycznej wiedzy,

- zachowuje bierną postawę na lekcjach,

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-  ma  braki  w  wiedzy,  ale  odpowiednio  motywowany  przez  nauczyciela  wykonuje  proste

polecenia,

- prowadzi zeszyt przedmiotowy,

- ma problemy z aktywnym włączeniem się  podczas pracy w grupach,  ale  bierze w niej

udział,

- definiuje podstawowe pojęcia wymagane w podstawie programowej,

- wykonuje, nawet jeśli błędnie, zlecone przez nauczyciela zadania domowe.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, a

także:

- opanował  podstawowe wiadomości  i  umiejętności,  jednak  ma problem z ich logicznym

łączeniem,

- bez motywacji nauczyciela przejawia niewielką aktywność na lekcjach,

- pokierowany współpracuje podczas pracy w grupach,

- wykonuje prawidłowo większość zleconych przez nauczyciela zadań domowych,

- wyszukuje w różnych źródłach informacje zgodne z określonym kryterium,

- posługuje się podstawowymi pojęciami wymaganymi w podstawie programowej.



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a także:

- ma niewielkie braki w wiedzy,

- motywowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o dużym stopniu

trudności,

- dostrzega związki przyczynowo- skutkowe,

- bardzo dobrze współpracuje w grupie, potrafi koordynować jej działania,

- prawidłowo wykonuje wszystkie zlecone przez nauczyciela zadania,

- analizuje i interpretuje informacje, prawidłowo wnioskuje.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a także:

- niemal w pełni opanował materiał zawarty w programie nauczania,

- samodzielnie interpretuje zagadnienia i analizuje procesy biologiczne, rozwiązuje problemy

w sposób interdyscyplinarny,

- analizuje związki przyczynowo- skutkowe,

- jest bardzo aktywny na lekcjach, np. bierze udział w dyskusjach, odpowiada na pytania i

sam je formułuje,

- podejmuje aktywne działania w ramach pracy w grupie lub metodą projektu,

- wyraża opinię na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, prezentuje aktywną

postawę w odniesieniu do problemów ekologicznych i środowiskowych.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a także

(wybrane):

- posiada wiedzę wyczerpującą zagadnienia podstawy programowej oraz wykraczającą poza

nią,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,

-  jest  inicjatorem  i  organizatorem  szkolnych  lub  lokalnych  imprez  o  charakterze

edukacyjnym,

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych różnych szczebli.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA SĄ ZGODNE ZE STATUTEM SZKOŁY


