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1. Przedmiotowe  Zasady  Oceniania uwzględniają główne ramy i systemy wartości określone      
w WZO.  

2. Ocenianiu podlegać będą: 
a. -         odpowiedzi ustne 
b. -         sprawdziany pisemne 
c. -         kartkówki 
d. -         prace domowe, zadania, referaty 
e. -         aktywność na lekcji, przygotowanie do lekcji 
f. -         prace dodatkowe 
g. -         udział w konkursach 
h. -         zeszyty przedmiotowe. 
 

 
3. W przypadku oceniania prac pisemnych w tym także zadań, nauczyciel bierze pod uwagę: 

a. -         samodzielność wykonanej pracy 
b. -         spójność treści pracy z jej tematem 
c. -         estetykę pracy 
d. -         umiejętność korzystania z literatury poza podręcznikiem  
e. -         umiejętność prawidłowego korzystania z edytora tekstu  

                                w przypadku gdy zadanie jest wykonane przy pomocy komputera. 
 

4. W przypadku oceny zeszytu nauczyciel bierze pod uwagą: 
a. -         estetykę zeszytu 
b. -         kompletność notatek i rysunków  wykonanych na lekcji  
c. -        prawidłowy opis i wykonanie  rysunków, schematów ,tabeli itd. ) 
 

ODPOWIEDZI USTNE 
     
       1.  Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość bieżącego materiału, 
            obejmują one  zakres  trzech ostatnich tematów  lekcyjnych , 
 

2. Odpowiedź ustna oceniana jest pod względem:  
                      -         rzeczowości,  
                      -         stosowanego języka, 
                      -          terminologii, 
                      -          umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi, 
                      -          prowadzenia logicznego rozumowania. 

 
3. Ocenę celującą może uzyskać uczeń wówczas, gdy wykazał się wiadomościami                         

i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania.  
 

4. Uczeń może raz  w semestrze zgłosić, że nie jest przygotowany do lekcji, wykluczając lekcje     
z zapowiedzianymi sprawdzianami. Oprócz tego uwzględniane będą w wyjątkowych 
przypadkach usprawiedliwienia napisane przez rodziców w dzienniczku szkolnym. 

 

 
 
 
 



SPRAWDZIANY PISEMNE 
 

1. Sprawdziany pisemne przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu, mogą być również 
przeprowadzone przed zakończeniem semestru lub na koniec roku szkolnego. Są one 
zanotowane w dzienniku szkolnym. 

 
2. Sprawdzian po zakończeniu działu jest zapowiadany tydzień wcześniej i może być poprzedzony 

lekcją powtórzeniową. Sprawdziany z większych partii materiału są zapowiadane przynajmniej 
na dwa tygodnie wcześniej. Nauczyciel informuje uczniów o zakresie materiału i wymaganiach.  

 
3. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie  dwóch tygodni od daty napisania 

przez uczniów.  
 

4. Uczeń może poprawić  każdą ocenę   ze sprawdzianu  nie później niż dwa tygodnie po jego 
oddaniu . 

 
5. Sprawdziany oceniane są  punktowo .Za każde z zadań przyznawana jest określona ilość 

punktów . Punkty są sumowane i zamienione na ocenę według ustalonych wskaźników 
procentowych:  

 
- -        100 % - 88%  - ocena bardzo dobra 
- -         87 % - 75 %  -  ocena dobra, 
- -         74 % - 50 %  -  ocena dostateczna, 
- -         49 % - 31 %  - ocena dopuszczająca, 
- -         30 % - 0 %    - ocena niedostateczna  

 
      Ocenę celującą otrzymuje uczeń w przypadku, gdy osiągnie liczbę punktów na ocenę bardzo                                                                                                               
 dobrą i rozwiąże zadania dodatkowe, wykraczające poza program nauczania. 

 
     6.    Uczeń, który był nieobecny musi napisać sprawdzian w innym terminie 
             wskazanym przez nauczyciela.  
 
     7.    Egzaminy próbne przeprowadzone w klasach są  przeliczane na ocenę .Oceny są wpisywane 
            w   dzienniku szkolnym . 

 
 
 
 

KARTKÓWKI 
 

1. Obejmują bieżący materiał lub inny ale niewielki do trzech lekcji wstecz. Kartkówki nie muszą 
być  zapowiadane.  

 
2. Czas pisania nie dłużej niż 15 - 20 minut. Punkty przeliczamy na oceny według tych samych 

norm jak sprawdziany.  
 

3. Ocen z kartkówek nie poprawia się. 
 

 

 



 

 
PRACE DOMOWE ,ZADANIA  REFERATY 
 

1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych.  
 
2. Termin wykonania pracy domowej ustala nauczyciel.  

 
3. Brak zadania domowego będzie odnotowany. Za każdy zgłoszony brak zadania uczeń 

otrzymuje „ bz”. Trzy braki upoważniają nauczyciela do wstawienia oceny niedostatecznej            
z przedmiotu. 

 
4. W przypadku nie zgłoszenia braku zadania  uczeń  otrzymuje ocenę niedostateczną . 

 
5. Krótkie zadania wykonane w zeszycie mogą być  oceniane plusami . Trzy plusy upoważniają do 

wpisania oceny bardzo dobrej .Za dłuższe zadania nauczyciel wystawia ocenę. 
 

6. Referaty są przygotowane przez ucznia w terminie ustalonym  
              z nauczycielem. One także podlegają odpowiedniej ocenie. 
 
AKTYWNOŚĆ I PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI 
 
 

1. Udział w pracy na lekcji i przygotowanie do niej nauczyciel ocenia na bieżąco wpisując ocenę 
lub odnotowując plusy . 

 
2. Plus  lub ocenę można uzyskać za: krótką wypowiedź, zapis na tablicy, rozwiązanie ćwiczenia, 

pracę grupową, wykonanie doświadczenia, przyniesienie materiałów, krótki referat i inne 
przejawy aktywności.  

 
PRACE DODATKOWE ,UDZIAŁ W KONKURSACH 
 
     1.  Uczeń może wykonać pracę dodatkową o temacie uzgodnionym  
           z nauczycielem. Ocena z tej pracy może wpłynąć  na ostateczną ocenę. 
 
     2.  Udział uczniów w konkursach ,olimpiadach może wpłynąć na końcową ocenę  
          na okres i ocenę na koniec roku. 
 
ZESZYTY PRZEDMIOTOWE  
 
      1.  Uczeń jest zobowiązany posiadać na lekcjach zeszyt przedmiotowy  
          i książkę. 
 
      2.  Brak zeszytu będzie odnotowany. Za każdy brak zeszytu uczeń 
           otrzymuje „bze” .Trzy braki  zeszytu upoważniają nauczyciela do wstawienia oceny                                                                                                                                   
          niedostatecznej z przedmiotu.  
    
      3.  W przypadku nie zgłoszenia braku zeszytu uczeń otrzymuje ocenę  niedostateczną  . 
                   
    



 
                      
           
WARUNKI POPRAWY OCENY 
 
 
1. Uczeń ma możliwość poprawy oceny:  

- z odpowiedzi ustnej w terminie ustalonym  z  nauczycielem, 
- ze sprawdzianów nie później niż dwa tygodnie po terminie oddania prac chętnych 

ustala się termin poprawy. 

 z kartkówek nie ma możliwości poprawy ocen. 
 

2. Obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną.         
 
3. Terminy poprawy oceny z odpowiedzi lub ze sprawdzianu  powinny być uzgodnione                                        

z  nauczycielem. 
 
4. Niedostateczną ocenę za pierwszy semestr uczeń ma obowiązek  poprawić w terminie ustalonym 

przez nauczyciela.  
 
5. W czasie długotrwałej choroby lub innych zdarzeń losowych   uczeń ma obowiązek  uzupełnić 

oceny w terminie ustalonym przez nauczyciela . 
 

6. Przy klasyfikacji  rocznej  nauczyciel , bierze pod uwagę ocenę śródroczną, otrzymaną przez 
ucznia. Może ona być co najmniej wyższa o jeden stopień. 
 
 

PRACE  SEMESTRALNE 
 
1. Uczniowie   klas trzecich w pierwszym i drugim semestrze wykonują  obowiązkowe prace   

semestralne o tematach podanych przez nauczyciela. 
      Nie wykonanie tej pracy w  wyznaczonym przez nauczyciela terminie i otrzymanie 
      oceny   niedostatecznej  powoduje   obniżenie o stopień oceny śródrocznej  lub rocznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      w zależności  ,której   pracy uczeń nie zaliczył .                                  
 

 

 

                                      Wymagania na poszczególne oceny: 
 
 
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, 



 
 
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 zaangażowany 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, 
- z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, 
encyklopedie, tablice, wykresy, itp., 
- wykazuje się zaangażowaniem na lekcji w stopniu zadowalającym 
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, 
- posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny, 
- wykonuje proste preparaty mikroskopowe, 
- udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
- wykazuje szczególne zainteresowania biologią, 
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania 
problemów w nowych sytuacjach, 
- bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji, 
- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle 
przyrodnicze, 
- sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym, 
- potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je, 
- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną, 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 
-charakteryzuje się wiedzą wykraczającą poza program nauczania oraz znajomością literatury 
biologicznej, 
- wykazuje szczególne zainteresowania biologią, 
-wykonuje dodatkowe prace wskazane przez nauczyciela, 
-potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia i hodowle biologiczne oraz trafnie wyciąga wnioski  
z nich, 
-aktywnie uczestniczy w pracy na lekcjach, kołach zainteresowań i w pracy w pracowni biologicznej, 
-osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadzie biologicznej oraz w konkursach    
ekologicznych. 


