
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z biologii są zgodne z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego 

zawartymi w statucie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie.  

 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: 

Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie wytycznych zawartych w 

Rozporządzeniu 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. 

Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.), § 3 ust.3 i ust. 4. 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny: 

         Ocena: celująca  
Otrzymuje uczeń, który: 

• jest laureatem konkursów biologicznych o zasięgu wojewódzkim lub finalistą olimpiad 
przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół średnich. 

• posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

• potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela 

• treść wypowiedzi wykracza poza program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym, zawiera  
      wiedzę zaczerpniętą z literatury naukowej i popularnonaukowej  

• potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych) 

• potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem  zdobytej 
samodzielnie wiedzy. 

• jest autorem pracy związanej z biologią o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych 
 
     
 
       Ocena: bardzo dobra 
Otrzymuje uczeń, który 

• wypowiada się w sposób wyczerpująco merytorycznie, w pełni odpowiada problemom  zawartym w   
treści zadania  

• poprawnie i swobodnie operuje faktami, dokładnie, samodzielnie i poprawnie je wyjaśnia,  
      interpretuje i wyciąga wnioski. 

• samodzielnie rozwiązuje problemy biologiczne 

• stosuje bogatą terminologię biologiczną 

• styl i język wypowiedzi jest swobodny, zrozumiały i czytelny 

• potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo- skutkowych, wykorzystując wiedzę 
przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów.  

 
            
         Ocena: dobra 
Otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

• samodzielnie i poprawnie wyciąga wnioski 

• samodzielnie, poprawnie i ze zrozumieniem wyjaśnia procesy i zjawiska biologiczne 

• samodzielnie analizuje i wykonuje schematy, łącząc wiedzę z różnych działów biologii 

• popełnia nieliczne, drugorzędne z punktu widzenia tematu błędy 

• jest aktywny w czasie lekcji  
 

 



        Ocena: dostateczna: 

Otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są 

konieczne dalszego kształcenia  

• zna fakty, definicje i pojęcia, powierzchownie je analizuje 

• niedokładnie (nie w pełni wyczerpująco) wyjaśnia procesy i zjawiska biologiczne 

• rozpoznaje schematy i opisuje je, analizując je (przynajmniej powierzchownie) 

• prawidłowo stosuje podstawową terminologię biologiczną 

• popełnia nieliczne błędy rzeczowe w podstawowej terminologii biologicznej i analizie zjawisk i 

procesów biologicznych 

• w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym.  

 

       Ocena: dopuszczająca: 

Otrzymuje uczeń, który: 

• ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania 

• uczeń zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia, nie umie ich jednak powiązać logicznie ze sobą i 

wyciągać wniosków 

• rozpoznaje schematy i opisuje je (bez analizowania) 

• posługuje się poprawną terminologią biologiczną, choć popełnia w niej błędy 

•  wypowiedź ucznia zawiera tzw. wiedzę konieczną (niezbędną) i nieodzowną w toku dalszego 

kształcenia  

     Ocena niedostateczna: 

Otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne dla 

dalszego kształcenia się 

• w większości przypadków jest nie przygotowany do lekcji, nie przynosi podręcznika i zeszytu 

• nie odrabia prac domowych 

• nie udziela wypowiedzi lub jego wypowiedź jest nie na temat 

• nie bierze udziału w lekcji  

• nie wykazuje zainteresowania przedmiotem i chęci poprawiania oceny 

• prace klasowe pisze głównie na oceny niedostateczne  

 

 

OCENIE PODLEGAJĄ: 

Wiadomości –zapamiętanie:  

• znajomość nazw, terminów, definicji 

• znajomość budowy organizmów, przebiegu czynności fizjologicznych, warunków w jakich 

przebiegają procesy życiowe 

• znajomość współzależności między organizmami oraz pomiędzy organizmami a środowiskiem 

życia 

• znajomość doświadczeń i obserwacji przeprowadzanych i omawianych na lekcjach 

• rozpoznawanie okazów biologicznych obserwowanych i omawianych na lekcjach 

Wiadomości –rozumienie: 

• rozumienie terminologii biologicznej, istoty pojęć, definicji, faktów i zjawisk 

• rozumienie przebiegu procesów życiowych 

• rozumienie podstaw klasyfikacji organizmów 

• rozumienie współzależności miedzy procesami zachodzącymi w organizmie, między 

organizmami oraz pomiędzy organizmami a środowiskiem życia 



Umiejętności –posługiwanie się wiadomościami w sytuacjach znanych: 

• sprawne posługiwanie się terminologią biologiczną 

• rozpoznawanie i interpretacja schematów, wykresów, rysunków 

• poprawne wykonywanie rysunków, schematów zjawisk i wykresów oraz ich opis 

• wykonywanie obserwacji i prostych doświadczeń oraz przewidywanie ich wyników 

• samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych i obserwacja ich 

Umiejętności –rozwiązywanie problemów biologicznych:  

• samodzielne sporządzanie schematów, wykresów oraz ich interpretacja  

• samodzielne formułowanie i rozwiązywanie problemów biologicznych  

• odnajdywanie prawidłowości biologicznych, ich wartościowanie, porównywanie i uogólnianie 

• wnioskowanie o przypuszczalnym przebiegu i wyniku zjawisk i procesów  

Postawa: 

• aktywność na lekcjach tzn. włączanie się do dyskusji, współpraca w grupie, zaangażowanie w 

doświadczenia, obserwacje mikroskopowe itd. 

• przygotowanie do lekcji tzn. zaopatrzenie w materiały do obserwacji mikroskopowych, 

sporządzanie notatek, zadań domowych, wzbogacanie pracowni w okazy biologiczne i inne 

pomoce naukowe 

• frekwencja tzn. obecność na lekcjach biologii 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

Źródłem wiedzy o osiągnięciach edukacyjnych ucznia są następujące formy kontroli osiągnięć 

edukacyjnych: 

• wypowiedzi pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki) 

• wypowiedzi ustne  

• praca domowa 

• aktywność na lekcjach (włączanie się do dyskusji, współpraca w grupie, zaangażowanie w 

doświadczenia, obserwacje mikroskopowe, praca z podręcznikiem itd.) 

• opracowanie referatu i prezentacja go –wygłoszenie, a nie odczytanie 

• przygotowanie do lekcji (zaopatrzenie w materiały do obserwacji mikroskopowych, sporządzanie 

notatek, zadań domowych, prowadzenie zeszytu, korzystanie z podręcznika, korzystanie z 

materiałów dodatkowych przygotowanych przez nauczyciela) 

• wykonanie pomocy dydaktycznej (plakatu, tablicy poglądowej, modelu itp.) 

• udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i osiągane tam sukcesy. 

Zasady oceniania: 

Zadania ze sprawdzianów i kartkówek oceniane są punktowo, a o ogólnej ocenie decyduje suma zdobytych 

punktów. Punkty przeliczane są na procenty, a te na oceny według skali: 

                0 - 39%    - ocena niedostateczna 

               40- 59%    - ocena dopuszczająca 

               60- 74%    - ocena dostateczna  

               75- 89%    - ocena dobry 

               90-100%   - ocena bardzo dobry  

W przypadku prac obejmujących materiał spoza podręcznika lub zadania o dużym stopniu trudności 

(zadania dodatkowe) możliwa jest do uzyskania ocena celująca. 



Wyniki sprawdzianów przekrojowych typu maturalnego ocenianych w punktach są przeliczane na oceny 

według następującej skali: 

0 -  29% - ocena niedostateczna  

30 -  49%  - ocena dopuszczająca  

50  -  74% - ocena dostateczna 

75 – 90 % - ocena dobry  

91 -  99%  - ocena bardzo dobry  

100 %      - ocena celujący  

 

Formy aktywności uczniów i ich waga: 

udział w konkursach i olimpiadach – waga 6 

matura próbna – waga 5   

sprawdzian wiadomości – waga 4 

kartkówka – waga 3 

odpowiedź ustna – waga 2 

aktywność, praca na lekcji – waga 1 

prezentacja – waga 2 

zadanie domowe – waga 1 

• Powyższa waga ocen dotyczy kształcenia ucznia w szkole, w przypadku przejścia na 

kształcenie zdalne waga ocen ze sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej, aktywności 

ucznia na lekcji spada do wagi 1 

• W przypadku pisania sprawdzianu i kartkówki w drugim terminie waga ocen obniżona zostaje o 

jeden punkt. 

Wystawianie oceny śródrocznej oraz rocznej  

• Każdej ocenie śródrocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii 

ocen. 

• Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 

 

Średnia ważona Stopień 

0 – 1,79 niedostateczny 

1,80 – 2,79  dopuszczający 

2,80 - 3,79 dostateczny  

3,80 – 4,79  dobry 

4,80 – 5,79 bardzo dobry  

5,80 – 6,00 celujący  

 

• Ocena końcoworoczna jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej z ocen z 

pierwszego i drugiego półrocza zgodnie z podanymi kryteriami.  

• Ocenę celującą może uzyskać również uczeń z niższą średnią, który brała udział w 

konkursie biologicznym i Olimpiadzie i zakwalifikował się do wyższych etapów (finałowych). 

UWAGA: Nauczyciel wystawiając ocenę sugeruje się powyższą tabelką, jednak zgodnie  z WSO, 

to nauczyciel podejmuje ostateczną decyzję o ocenie.  



Dodatkowe informacje: 
Śródroczny oraz roczny plan kontroli: 
-uczeń może być zapytany na każdej lekcji z bieżącego materiału; nie stosuje się limitu odpowiedzi ustnych 
dla danego ucznia; 

-liczba testów, sprawdzianów uwarunkowana jest potrzebą wynikającą z ukończenia działu lub pewnej 
partii materiału; 

-krótkie formy pisemne „kartkówki” mogą zostać przeprowadzone z partii materiału, którą nauczyciel uzna 
za istotną. 
 
Szczegółowe określenie warunków uzyskania wyżej wymienionych ocen: 

-pisemny sprawdzian wiadomości powinien zostać zapowiedziany uczniom co najmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem; 

-przed sprawdzianem nauczyciel zobowiązany jest do podania zakresu materiału i formy pracy kontrolnej; 

-sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w terminie do 2 tygodni od daty pisania danej 
pracy; 

-kartkówki nie muszą być zapowiadane; 

-wszelkiego rodzaju prace pisemne są obowiązkowe; 

- nieobecność ucznia na sprawdzianie lub kartkówce zostaje odnotowana w dzienniku w odpowiedniej 
rubryce wpisem nb (nb- nie obecny), jeżeli uczeń napisze zaległą prace pisemną (najpóźniej do 2 tygodni, 
w tzw. drugim terminie), w miejscu nb zostanie wpisana odpowiednia ocena; 

-oszukiwanie i odpisywanie podczas prac pisemnych skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości 

poprawy; 

-uczeń nieobecny na 1-2 zajęciach ma obowiązek dowiedzieć się co było na lekcji, odrobić zadanie 

domowe i być przygotowanym do lekcji; w przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej np. chorobą, 

uczeń ma czas równy nieobecności na nadrobienie zaległości, jak również może indywidualnie z 

nauczycielem uzgodnić harmonogram zaliczeń prac pisemnych, sprawdzianów i kartkówek;  

-uczeń ma prawo zgłosić jedno ,,np” oraz jeden ,,bz” w trakcie półrocza; każde kolejne ,,np” lub ,,bz” 

skutkuje oceną niedostateczną;   

- ocena z aktywności ustalana jest  w oparciu o plusy i minusy: 

    5 plusów daje ocenę – bardzo dobrą 

    4 minusów daje ocenę – niedostateczną     

Warunki poprawy ocen:  

-każdy uczeń ma prawo do poprawy tylko ocen niedostatecznych i dopuszczających; 

-poprawa prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia, gdy nauczyciel 

przyniesie ocenione sprawdziany /kartkówki; 

 -w szczególnych, uzasadnionych przypadkach (przygotowania do konkursów, olimpiad przedmiotowych 

lub dłuższa choroba) termin poprawy lub napisania sprawdzianu może zostać przesunięty;  

-w przypadku, gdy uczeń nie stawi się w pierwszym terminie testu, drugi termin jest terminem ostatecznym i 

oceny z niego nie podlegają poprawie; 

- w przypadku zdalnego nauczania, gdy uczeń nie napisz sprawdzianu / kartkówki w pierwszym termie, w 

drugim terminie sprawdzian/kartkówkę zalicza ustnie z włączoną kamerką i mikrofonem przez cały czas 

opowiadania;  

-w przypadku, gdy uczeń nie stawi się na wyznaczony przez nauczyciela termin pracy pisemnej, traci on 

prawo do jej poprawiania i otrzymuje ocenę niedostateczną; 

-ocena z poprawy liczona jest jako kolejna ocena cząstkowa (dziennik liczy średnią ze starej i nowej oceny) 



- jeżeli uczeń miałby w okresie dużo ocen niedostatecznych nauczyciel może zezwolić na dodatkową 

poprawę jeszcze jednej oceny niedostatecznej. 

Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o wynikach: 

-wszystkie oceny uzyskane przez ucznia są jawne dla niego jak również dla rodziców/prawnych opiekunów; 

-nauczyciel zobowiązany jest do wpisywania ocen ucznia do dziennika elektronicznego na bieżąco; 

-na prośbę ucznia lub rodziców/prawnych opiekunów prace pisemne ucznia są im udostępniane do wglądu 

na terenie szkoły; prac nie można wynosić poza teren szkoły, kopiować ani fotografować; 

-nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia o proponowanej ocenie śródrocznej lub rocznej na dwa 

tygodnie przed klasyfikacją; 

- w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną na półrocze bądź koniec roku nauczyciel informuje ucznia 

oraz jego rodziców/prawnych opiekunów na miesiąc przed klasyfikacją w formie ustnej, pisemnej lub 

poprzez wychowawcę klasy. 

   

 

 

 

 

 

        

     

 

  

  


