
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – BIOLOGIA 
 

•Uczeo wykorzystuje na lekcjach biologii zeszyt przedmiotowy, podręcznik, 
karty pracy ,zeszyt dwiczeo ( kl.5 i 6 )oraz pomoce dydaktyczne przygotowane 
przez nauczyciela. 
•Uczeo utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy. 
•Uczeo przestrzega norm kulturalnego zachowania się na lekcjach. 
• Uczeo ma obowiązek uzupełniania brakujących tematów lekcji , zadao 
domowych i kart pracy jeżeli był nieobecny w szkole. 
• Uczeo w czasie całego roku szkolnego otrzymuje oceny ze sprawdzianów, 
kartkówek, aktywności, zadao domowych, kart pracy ,ewentualnie z 
referatów, projektów przedmiotowych. 
• W razie nieobecności na lekcjach ( np. z powodu choroby) uczeo ma 
obowiązek zaliczyd zaległe kartkówki i sprawdziany w terminie ustalonym z 
nauczycielem (zazwyczaj dwa tygodnie po przyjściu do szkoły). 
• Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i 
podany jest zakres obowiązującego materiału. 
• Kartkówki bieżące są zapowiadane i dotyczą materiału 3 -4 ostatnich lekcji. 
• W uzasadnionych przypadkach uczeo zgłasza nieprzygotowanie lub brak 
zadania domowego przed lekcją. W ciągu jednego semestru uczeo może 
zgłosid dwa nieprzygotowania do lekcji bez podania powodu. 
• Każdą ocenę ze sprawdzianu można poprawid w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem . 
• Nie można poprawid oceny bardzo dobrej na celującą z kartkówek !!! 
• Punkty uzyskane ze sprawdzianów i testów przeliczane są na stopnie wg 
skali: 

100%-95% cel(6) 
94%-85% bdb(5) 
84%-70% db(4) 
69%-50% dst(3) 
49%-30% dop(2) 
29%-0% ndst.(1) 
• Ocenę semestralną i koocoworoczną wystawia się ze wszystkich uzyskanych 
ocen cząstkowych zgodnie z WSO. 
• Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu BHP na lekcjach biologii. 



Wymagania ogólne z biologii na poszczególne stopnie szkolne: 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który: 
 opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 

będące efektem jego samodzielnej pracy, 

 prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną, 

 potrafi stosowad zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, 

 formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, 

 dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych, 

 wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach, 

 potrafi samodzielnie korzystad z różnych źródeł informacji, 

 bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

 wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentowad na terenie szkoły 
i poza nią, 

 w pracach pisemnych osiąga 95% punktów możliwych do zdobycia i w pełni 
odpowiada na dodatkowe pytania, 

 bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który: 
 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania, 

 wykazuje szczególne zainteresowania biologią, 

 potrafi stosowad zdobytą   wiedzę do   samodzielnego   rozwiązywania problemów 
w nowych sytuacjach, 

 bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji, 

 potrafi planowad i bezpiecznie przeprowadzad doświadczenia i hodowle przyrodnicze, 

 sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym, 

 potrafi samodzielnie wykonad preparaty mikroskopowe i opisad je, 

 prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną, 

 aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

 w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 85% do 94% punktów 
możliwych do zdobycia. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który: 
 opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne 

i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 

 potrafi stosowad zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów 
typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela, 

 posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny, 

 wykonuje proste preparaty mikroskopowe, 

 udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 

 jest aktywny na lekcji, 

 w pracach pisemnych osiąga od 70% do 84% punktów. 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który: 
 opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze 

w nauczaniu biologii, oraz takie które można wykorzystad w sytuacjach szkolnych 
i pozaszkolnych, 



 z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności, 

 z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, 
tablice, wykresy, itp., 

 wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym, 

 w przypadku prac pisemnych osiąga od 50% do 69% punktów. 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo, 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, 

 w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 30% do 49% punktów. 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który: 
 nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, 

koniecznymi do dalszego kształcenia, 

 nie potrafi posługiwad się przyrządami biologicznymi, 

 wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac 
domowych, 

 nie podejmuje próby rozwiązania zadao o elementarnym stopniu trudności nawet 
przy pomocy nauczyciela, 

 wykazuje się bierną postawą na lekcji, 
 w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 29% punktów. 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAO EDUKACYJNYCH – nauczyciel jest zobowiązany na podstawie 
pisemnej opinii poradni psychologicznej (do tego upoważnionej) dostosowad wymagania 
edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe. 


