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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy,  

 prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną,  

 potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych , 

 formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,  

 prowadzi obserwacje i doświadczenia oraz je dokumentuje,  

 dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych, 

 wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,  

 potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji ,  

 interesuje się nowymi osiągnięciami nauki dotyczącymi świata biologii i potrafi 

je prezentować, 

 bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, wykonuje dodatkowe zadania 

i polecenia, wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować 

na terenie szkoły i poza nią,  

 osiąga sukcesy w konkursach o tematyce biologicznej na szczeblu wojewódzkim, 

krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów  

w nowych sytuacjach,  

 bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji, 

 samodzielnie ocenia zjawiska, procesy, fakty,  

 zna i rozumie wszystkie pojęcia wprowadzone na zajęciach,  

 dostrzega i ocenia związki dotyczące procesów życiowych organizmów żywych, 

 potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i obserwacje 

biologiczne, sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem 

laboratoryjnym,  

 potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je, 

 wykonuje prace i zadania dodatkowe, 

 bierze udział w konkursach biologicznych, prezentuje swoją wiedzę posługując 

się poprawną terminologią biologiczną,  

 aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, 

przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,  



 potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów 

typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela, 

 zna i rozumie większość zagadnień i pojęć poruszanych na lekcjach, 

 korzysta z różnych źródeł informacji, 

 dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody ożywionej, 

 posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny,  

 wykonuje proste preparaty mikroskopowe, 

 udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,  

 jest aktywny na lekcji. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze 

w nauczaniu biologii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych 

i pozaszkolnych, 

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności, 

potrafi poprawić błędy merytoryczne po uwagach nauczyciela,  

 z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, 

encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,  

 wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,  

 posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go systematycznie. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale 

nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,  

 wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod 

kierunkiem nauczyciela,  

 z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne, wiadomości 

przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej, 

 jest mało aktywny na lekcji, 

  prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami 

programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia , 

 nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi,  

 wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu 

prac domowych,  

 nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet 

przy pomocy nauczyciela,  

 wykazuje się bierną postawą na lekcji,  

 nie prowadzi systematycznie zapisów w zeszycie przedmiotowym 

 

 

 

  



Przedmiotowy Regulamin Oceniania 

z Biologii 

Rok szkolny 2022/2023 

klasa V, VI , VIII / 1 godz. tygodniowo 

klasa VII / 2 godziny tygodniowo 

 
I. Cele ogólne oceniania: 

- rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia      

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych, 

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z biologii  

i postępach w tym zakresie, 

- pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym,  

- motywowanie ucznia do dalszej pracy,  

- przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka, 

- dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, 

prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 

 

II. Przedmiotem oceny jest: 
1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.Stosowanie języka biologicznego oraz 

rozumienie pojęć biologicznych. 

2. Stosowanie wiedzy biologicznej w praktyce. 

3. Logiczne myślenie, rozumowanie i kojarzenie faktów. 

4. Umiejętność prowadzenia samodzielnie lub w grupie obserwacji i doświadczeń 

biologicznych oraz ich dokumentowanie. Umiejętność posługiwania się sprzętem 

optycznym do obserwacji biologicznych. 

5.  Stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych. 

6.  Umiejętność rozwiązywania zadań problemowych. 

7.  Zaangażowanie podczas pracy na lekcjach. 

 

III. Formy oceniania: 

 Sprawdziany 

 Kartkówki  

 Odpowiedzi ustne 

 Udział w konkursach wiedzy biologicznej 

 Praca domowa 

 Prace na lekcji indywidualna albo w grupie (karty pracy, praca badawcza i jej 

dokumentowanie) 

 Projekty krótko i długoterminowe oraz ich prezentacja 

 Prezentacje multimedialne 

 Zapisy w zeszycie przedmiotowym oraz w zeszycie ćwiczeń 

 Aktywność na lekcji 

 

IV. Formy aktywności podlegające ocenie: 

 

 Sprawdzian obejmuje materiał z kilku lub kilkunastu lekcji ( najczęściej 1 działu), 

jest  zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdzian jest obowiązkowy 

dla ucznia. Zatem uczeń nieobecny na sprawdzianie pisze go w możliwie 

najkrótszym terminie (do dwóch  tygodni czasu, po ustaleniu terminu  



z nauczycielem: w sytuacjach szczególnych, losowych w terminie dłuższym – po 

ustaleniu z nauczycielem). 

 Kartkówka obejmujące materiał z jednej, dwóch albo  trzech ostatnich lekcji (nie 

musi być wcześniej zapowiedziana) 

 Odpowiedź ustna- sprawdzenie wiadomości poprzez stawianie pytań uczniowi 

przez nauczyciela- swobodna wypowiedź na określony temat, charakteryzowanie 

procesów biologicznych, umiejętność wnioskowania przyczynowo –skutkowego, 

stosowanie języka biologicznego itp. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość 

materiału z czterech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych  

z całego działu. 

 Praca domowa umiejętności doskonalone w domu – dotyczy zadań pisemnych  

w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń, przygotowania w formie pisemnej 

albo ustnej wiadomości do lekcji . Dotyczy ona realizacji bieżącego materiału. 

 Praca na lekcji –obejmuje różne formy zaangażowania ucznia, wkład pracy  

w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej - krótkie wypowiedzi na lekcji, twórcze 

podejście do omawianych zagadnień na lekcji, praca w grupie, praca indywidualna, 

karty pracy, prowadzenie obserwacji i ich dokumentowanie, wykonywanie 

doświadczeń i ich dokumentowanie, udział w dyskusji, konkursie klasowym itp.).   

 Prace długoterminowe (projekty)– zadane do wykonania  samodzielnego bądź  

w grupie do  opracowania w terminie co najmniej 3 tygodni, oparte na różnych 

źródłach wiedzy biologicznej. Nauczyciel informuje uczniów czy zadanie to jest 

obowiązkowe czy jest to praca dodatkowa dla uczniów chętnych. Do tych prac 

należą – referaty, plansze, prowadzenie i dokumentowanie obserwacji  

i doświadczeń, wyszukiwanie „nowości” w dziedzinie rozwoju biologii, prezentacje 

multimedialne, modele np. komórki itp.). Uczeń / uczniowie prezentują efekty pracy 

na forum klasy. 

 Mini projekty (prace krótkoterminowej) – zadane do wykonania samodzielnego 

bądź w grupie w terminie do 2 tygodni. Projekty do przygotowania w grupach 

kilkuosobowych na zaproponowany przez nauczyciela albo uczniów temat.  

 zapisy notatek w zeszycie przedmiotowym, zapisy odpowiedzi w zeszycie 

ćwiczeń (jeśli w danej klasie uczniowie z niego korzystają)– poprawność 

odpowiedzi, jakość wykonania rysunku, systematyczność. 

 Prezentacje multimedialne- przygotowane na wcześniej ustalony z nauczycielem 

temat. 

 Udział i odnoszenie sukcesów w konkursach wiedzy biologicznej – udział 

uczniów jest dobrowolny. Nauczyciel informuje o możliwości udziału ucznia  

w konkursie oraz jego regulaminie. 

 Aktywność na lekcji - indywidualne wypowiedzi ucznia podczas lekcji – częste 

zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań 

dodatkowych podczas lekcji, aktywne zaangażowanie podczas lekcji. 

 

V. Sposób oceniania: 

1. Oceny bieżące wyrażane są cyfrowo w skali 1-6.  

2. W przypadku wypowiedzi pisemnych tj. sprawdziany, kartkówki, prace pisemne podczas 

lekcji  ( np. karty pracy ) przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg 

kryteriów: 

100% - 97% - ocena celująca 

90%- 96% ocena bardzo dobra 



89% - 75% - ocena dobra 

74% - 51% - ocena dostateczna 

50% - 31% - ocena dopuszczająca 

30  -  0% - ocena niedostateczna 

 

3. Przy wypowiedziach ustnych na ocenę ma wpływ: zakres i jakość wiadomości (opanowanie 

materiału ); rozumienie materiału; posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami 

(wykorzystanie wiedzy w teorii i praktyce ), kultura przekazywanych wiadomości (język, 

styl, posługiwanie się terminologią naukową). 

  

4. Aktywność na lekcji oceniana jest „plusami” ( + ) , za sześć plusów uczeń otrzymuje 

ocenę celującą, za pięć plusów ocenę bardzo dobrą. Za brak zaangażowania podczas lekcji, 

niewykonywanie zadań poleconych przez nauczyciela, niewykazywanie chęci wykonania 

zadania w przypadku pomocy ze strony nauczyciela uczeń otrzymuje „minus”  

( - ). Za pięć „minusów” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

5. Klasyfikacji półrocznej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen bieżących, przy czym  

z biologii obowiązują następujące wagi dla poszczególnych form podlegających ocenie. 

 

 

Waga 3 sprawdziany, projekty długoterminowe, 

udział w konkursach wiedzy biologicznej  

i osiągane w nich sukcesy. 

Waga 2 odpowiedzi ustne, kartkówki, karty pracy 

podczas lekcji, projekty krótkoterminowe, 

prowadzenie i dokumentowanie 

doświadczeń i obserwacji biologicznych. 

 

Waga 1 zapisy notatek, zadań w zeszycie 

przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń, 

zadania domowe, praca na lekcji,  

prezentacje multimedialne, aktywność na 

lekcji. 

 

 

Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena śródroczna 

i ocena roczna. 

 

Podstawowym narzędziem do wystawienia oceny śródrocznej,  końcoworocznej jest 

średnia ważona uzyskanych ocen bieżących. 

W klasach 5 ,6 ,7, 8 obowiązuje  średnia ważona 

- 1,00 - 1,74 ocena niedostateczna, 

- 1,75 - 2,70 ocena dopuszczająca, 

- 2,71 - 3,70 ocena dostateczna, 

- 3,71 - 4,70 ocena dobra, 

- 4,71 - 5,70 ocena bardzo dobra, 

- 5,71 - 6,00 ocena celująca. 

Ostateczna decyzja o ocenie należy do nauczyciela biologii. 

 

 



6. Prawo ucznia do zgłaszania nieprzygotowanie do lekcji ( np.)  
Uczeń ma prawo do zgłoszenia na początku lekcji tzn. podczas czynności organizacyjnych 

danej lekcji, bez żadnych konsekwencji 1 raz w ciągu półrocza nieprzygotowania do lekcji- 

klasy 5, 6 i 8 (1 godzina lekcyjna w ciągu tygodnia) natomiast w klasie 7-ej  (2 godziny 

lekcyjne w ciągu tygodnia) uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy. 

 „ Np.” obejmuje: brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń (jeśli w danej klasie 

uczniowie go posiadają), materiałów potrzebnych do pracy na lekcji, brak gotowości do 

odpowiedzi ustnej, brak zadania domowego (nieprzygotowanie nie dotyczy zaplanowanych 

i zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, kartkówek i lekcji powtórzeniowych). 

Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń za każde np. otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

7. Zasady poprawiania ocen 
 

W przypadku niepowodzenia uczeń może wystąpić do nauczyciela o ponowne sprawdzenie 

swojej wiedzy i umiejętności z danej partii materiału na warunkach i w terminie ustalonym 

wraz z nauczycielem  (do 2 tygodni po otrzymaniu oceny przez ucznia).  

 

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny – tylko raz w terminie do 2 tygodni od jej 

otrzymania w uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Do dziennika obok oceny uzyskanej 

poprzednio przez ucznia, nauczyciel wpisuje  ocenę poprawioną, a ocena z poprawy jest 

oceną ostateczną, wpisaną obok oceny pierwotnej. 

 

  

2.Ze sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawienia tylko raz oceny niedostatecznej w ciągu 

2 tygodni od jej otrzymania. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ( ocena 

niedostateczna nie jest usuwana z dziennika) wpisuje się ocenę poprawioną, a ocena  

z poprawy jest oceną ostateczną, wpisaną obok oceny pierwotnej. 

 

3. Jeżeli uczeń nie podda ocenie obowiązkowego zadania, pracy, ćwiczenia praktycznego 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

4.W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, zapowiedzianej kartkówce, innej 

pracy obowiązkowej zadanej uczniom do wykonania przez nauczyciela w dzienniku 

elektronicznym nauczyciel wpisuje „0’, które nie jest oceną ale pełni funkcję informacyjną 

dla ucznia, nauczyciela i rodzica. Obowiązkiem ucznia jest nadrobić zaległości do 2 tygodni 

i uzyskać ocenę. Po upływie 2 tygodni niepoprawione „0” zostaje zamienione na ocenę 

niedostateczną. 

 

VIII. Uczniowie posiadający opinię / orzeczenie wydaną/e przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną 

1. W sytuacji posiadania przez ucznia opinii /orzeczenia  nauczyciel dostosowuje zalecenia 

specjalistów do pracy z uczniem przy ocenie zadań, prac pisemnych, wypowiedzi 

ustnych i innych form pracy z uczniem  

 

 

 



IX.  Sposoby informowania uczniów i rodziców. 

1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej  uczeń zapoznawany jest z zasadami oceniania  

z przedmiotu i wymaganiami edukacyjnymi, a rodzice na pierwszym  zebraniu w roku 

szkolnym. 

2. Oceny są jawne, oparte na  opracowanych zasadach oceniania i wymaganiach 

edukacyjnych z biologii. 

3. Sprawdzone i ocenione sprawdziany i kartkówki, prace na lekcji  otrzymują do wglądu 

uczniowie podczas lekcji a rodzice/ prawni opiekunowie podczas zebrań i dni otwartych  

w szkole. 

 

Aneks do Przedmiotowego Regulaminu Oceniania z Biologii 

Dotyczy sytuacji gdy lekcje biologii będą odbywać się w systemie zdalnym. 

 

I. Obowiązują zasady  oceniania z biologii zgodne ze Statutem Szkoły  

i Przedmiotowym Regulaminem Oceniania ( PRO) z Biologii z następującymi 

zmianami:  

 

1. Waga odpowiedzi ustnej wynosić będzie 3, wagi w innych obszarach 

aktywności ucznia pozostają bez zmian. 

2. Nieodesłanie w wyznaczonym terminie zadania domowego, karty pracy oraz 

innych zadań np. dokumentacji doświadczeń, zadań w zeszycie ćwiczeń 

skutkuje wpisaniem oceny  niedostatecznej do dziennika (uczeń jak 

najbardziej może wykorzystać w takiej sytuacji zgłoszenie 

nieprzygotowania „np.” - według zasad ustalonych dla poszczególnych klas 

w PRO ) – ten fakt zgłasza nauczycielowi na początku  lekcji podczas, której 

praca jest do wglądu nauczyciela i będzie oceniona. 

3. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny w sposób i terminie ustalonym 

wraz z  nauczycielem( do 2 tygodni od otrzymania oceny przez ucznia) 

 

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych znajdują się w § 19 Statutu Szkoły. Można 

go znaleźć na stronie internetowej szkoły i w bibliotece szkolnej. 

 

                                                                                                      Monika Wałęga 

                Barbara Kozaczka 

 


