
Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Bieczu 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z BIOLOGII 

 

I. Zasady ogólne 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań edukacyjnych określonych podstawą programową oraz standardami wymagań 

egzaminacyjnych. 

 

1. Oceny cząstkowe z przedmiotu biologia uczeń może uzyskać za odpowiedzi ustne, dłuższe  

i krótsze odpowiedzi pisemne (w formie prac klasowych i kartkówek), za pracę z podręcznikiem  

i materiałami źródłowymi, za zadania domowe, merytoryczne uczestnictwo w lekcji (aktywność), 

za wykonanie prac praktycznych (np. doświadczenia, obserwacje), za wyniki uzyskane  

w konkursach i olimpiadach z biologii, za prowadzenie zeszytu przedmiotowego, za opiekę nad 

hodowlami. 

2. Uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć w ciągu semestru,  

(z powodów innych niż długotrwała usprawiedliwiona frekwencja), które zwalnia go z odpowiedzi 

ustnej i zadania domowego (taka informacja zostaje odnotowana w dzienniku w odpowiedniej 

rubryce). Każde następne nieprzygotowanie zagrożone jest wpisaniem oceny niedostatecznej do 

dziennika.  

3. Oceny klasyfikacyjne okresowe lub końcoworoczne ustala nauczyciel biorąc pod uwagę oceny 

cząstkowe uzyskane w danym semestrze. Ocena końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną 

ocen cząstkowych. Przy jej wystawianiu największą wagę mają oceny z prac klasowych, 

kartkówek i odpowiedzi ustnych oraz ocena nauczyciela za całokształt pracy ucznia w ciągu 

całego roku szkolnego. 

Oceny cząstkowe uzyskiwane przez uczniów otrzymują następującą wagę punktową: 

 Sprawdzian pisemny – klasówka/ test wiadomości i umiejętności: 5 pkt. 

 Sukces w konkursie, olimpiadzie przedmiotowej: 4 pkt. – 5 pkt. 

 Odpowiedź ustna – 3 pkt. 

 Praca z materiałem źródłowym – 3 pkt. 

 Krótka praca pisemna, kartkówka – 3 pkt. 

 Referat, prezentacja, projekt – 3 pkt. 

 Zadanie domowe – 2 pkt. 

 Aktywność na lekcji: 1 pkt – 2 pkt. 

 Praca w grupach: 1 pkt – 2 pkt 

 Ocena za zeszyt – 1 pkt 



A.   Odpowiedzi ustne z bieżącego materiału nauczania 

 obejmują zakres działu aktualnie omawianego 

 mogą obejmować zagadnienia z zadania domowego 

 na lekcjach powtórzeniowych nauczyciel ma prawo pytać ucznia z całego zakresu materiału 

obowiązującego na pracy klasowej 

 ocenie podlega opanowanie terminologii przedmiotu, stopień opanowania zrealizowanego 

materiału, swoboda w umiejętności formułowania wniosków płynących z doświadczeń, 

umiejętność rozwiązywania problemów biologicznych, umiejętność syntezy w oparciu  

o znajomość całego zrealizowanego materiału 

 ocena z odpowiedzi ustnej nie podlega poprawie 

 

B.  Krótkie prace pisemne w formie kartkówek 

 mogą obejmować zakres materiału z trzech ostatnich lekcji, bądź z zadania domowego 

 nie muszą być zapowiedziane a oceny uzyskane z kartkówek nie mogą być poprawiane przez 

ucznia 

 są obowiązkowe dla uczniów, którzy mają tygodniowo 1 godz. biologii 

 czas pracy zależy od stopnia trudności i ilości zadań 

 

C.  Odpowiedzi pisemne w formie prac klasowych 

 dłuższe prace pisemne obejmują większą część materiału nauczania (dział lub kilka 

działów tematycznych) 

 trwają 1 godzinę lekcyjną 

 są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

 przed każdą pracą pisemną uczniowie są informowani o zakresie materiału, stopniu 

trudności i kryteriach oceniania 

 kontrolne prace pisemne w formie sprawdzianów są obowiązkowe 

 w razie losowej nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek przystąpić do jego 

napisania na najbliższej lekcji lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, jednak nie 

później niż w okresie 2 dwóch tygodni od chwili powrotu na zajęcia do szkoły 

 nieprzystąpienie do sprawdzianu czy innej formy pracy pisemnej w wyznaczonym terminie 

kończy się wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika, bez możliwości jej poprawy 

 w przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu, nauczyciel 

odbiera pracę i wpisuje ocenę niedostateczną (uczeń pisze sprawdzian ponownie  

w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela) 



 uczeń ma prawo poprawić swoje oceny, w szczególności niedostateczne uzyskane z prac 

klasowych w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela 

 ocena otrzymana z poprawy pracy kontrolnej jest zawsze wpisywana do dziennika, nawet 

jeżeli jest niższa od poprzedniej 

 ocena z pracy pisemnej może być poprawiana jednokrotnie 

 na poprawę prac pisemnych nauczycielowi przysługuje czas co najmniej dwóch tygodni od 

daty pisania danej pracy 

 poszczególne zadania pisemnych prac kontrolnych są odpowiednio punktowane,  

o ocenie decyduje suma uzyskanych punktów 

 przy wystawianiu oceny za pracę pisemną przyjmowana jest skala punktowa przeliczana 

na oceny cząstkowe według następujących kryteriów: 

sprawdzian                                                            kartkówka 

100% - celujący                                                    100% - celujący 

99% - 91% - bardzo dobry                                   99% - 92% - bardzo dobry 

90% - 71% - dobry                                               91% - 80% - dobry 

70% - 51% - dostateczny                                     79% - 60% - dostateczny 

50% - 35% - dopuszczający                                 59% - 46% - dopuszczający 

34% - 0% - niedostateczny                                  45% - 0% - niedostateczny 

 

 

D.  Obserwacje ucznia w toku jego pracy (praca na lekcji, aktywność) 

 za merytoryczne uczestnictwo w zajęciach, za krótkie odpowiedzi ustne, aktywność na 

lekcji, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, udział w dyskusji, 

wyciąganie wniosków, rozwiązywanie zadań uczeń może otrzymywać plusy  „+” 

 za brak przygotowania do lekcji (brak zeszytu, brak zadania domowego itp.), brak 

aktywności na zajęciach uczeń może otrzymać „-” 

 oceny cząstkowe zostają zamienione na ocenę bardzo dobrą w przypadku uzyskania 5 

plusów, lub w ocenę niedostateczną w przypadku 5 minusów 

 w czasie lekcji ocenie mogą podlegać umiejętności praktyczne ucznia, np. mikroskopowanie, 

planowanie i przeprowadzanie obserwacji, prezentacja problemów biologicznych w formie 

gazetki, plakatu, posteru; opracowywanie modeli biologicznych 

 

E.  Zadania domowe 

 są obowiązkowe 

 zazwyczaj mają formę pisemną 



 jeżeli zadanie domowe ma formę referatu, to ocena jest uzależniona od zakresu materiału 

 i sposobu jego prezentacji; oceniane jest syntetyczne ujęcie problemu oraz umiejętność 

wysuwania wniosków 

 niezgłoszony brak zadania domowego jest odpowiednikiem oceny niedostatecznej 

 

F.  Zeszyt przedmiotowy 

 prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe 

 zeszyt może być oceniany przez nauczyciela 

 brak zeszytu należy zgłosić przed lekcją nauczycielowi, w przeciwnym razie uczeń może 

uzyskać ocenę niedostateczną za brak zadania domowego 

 

 

II. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne oceny  

          szkolne z biologii 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

 Wykorzystuje różne źródła informacji oraz wiedzę z różnych dziedzin 

 Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania 

 pisze prace klasowe w 100% poprawnie 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania o najwyższym poziomie złożoności 

 Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych  

i praktycznych, proponuje własne alternatywne i nietypowe rozwiązania zadań  

 Konstruuje logiczne, spójne wypowiedzi przy zachowaniu zasad poprawnej polszczyzny, 

ilustruje treści wypowiedzi licznymi przykładami, schematami, rysunkami 

 Bezbłędnie posługuje się nazewnictwem naukowym (biologicznym) i prawidłowo stosuje 

terminy naukowe 

 Bierze udział /i osiąga sukcesy/ w konkursach i olimpiadach biologicznych, ekologicznych na 

szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim lub krajowym 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 
 Opanował cały zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie 

 Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami oraz samodzielnie rozwiązuje problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania o wysokim poziomie złożoności, potrafi zastosować zdobytą 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 

 Wykorzystuje różne źródła informacji oraz wiedzę z różnych dziedzin 



 Konstruuje logiczne, spójne wypowiedzi przy zachowaniu zasad poprawnej polszczyzny, 

ilustruje treści wypowiedzi licznymi przykładami, schematami, rysunkami 

 Bezbłędnie posługuje się nazewnictwem naukowym (biologicznym) i prawidłowo stosuje 

terminy naukowe 

 Planuje i prezentuje wypowiedź na określony temat, dokonując właściwej selekcji doboru 

faktów i krytycznej oceny pod kątem przydatności do uzasadniania wyrażanych opinii lub 

sądów 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

 Nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej 

klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zaliczane do podstawowych 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim poziomie złożoności 

 Poprawnie stosuje i interpretuje wiadomości, przywołując fakty, dokonując analizy  

i powierzchownego przedstawienia związków przyczynowo - skutkowych 

 Korzysta z różnych źródeł wiedzy wskazanych przez nauczyciela do rozwiązywania typowych 

sytuacji problemowych 

 Prawidłowo stosuje większość terminów naukowych (biologicznych) 

 Konstruuje nie zawsze spójną i logiczną wypowiedź, ale interpretuje fakty zgodnie  

z problematyką zadania, ilustrując trafnie dobranymi przykładami i rysunkami 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 
 Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie wymagań podstawowych 

 Wiadomości interpretuje przywołując fakty, dokonując interpretacji w oparciu o opis, 

charakterystykę, porównania i elementy analizy 

 W niewielkim stopniu korzysta z różnych źródeł wiedzy wskazanych przez nauczyciela 

 Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela 

 Dokonuje selekcji faktów przy znacznej pomocy nauczyciela 

 Prawidłowo stosuje większość terminów naukowych (biologicznych) 

 Konstruuje mało spójną wypowiedź z licznymi błędami, z małą nie zawsze trafnie dobraną 

ilością przykładów 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 
 Opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowym, niezbędne w dalszej nauce 

przedmiotu 

 Nie korzysta z dodatkowych źródeł wiedzy ograniczając się tylko do zeszytu przedmiotowego 

i podręcznika 

 Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności przy 

pomocy nauczyciela 

 Prezentuje wiadomości chaotycznie, z licznymi błędami, nie zachowując zasad poprawnej 

polszczyzny 

 Prawidłowo stosuje niektóre terminy naukowe (biologiczne) 

 



Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 
 Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania nawet na 

poziomie podstawowym 

 Posiada braki uniemożliwiające dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu 

 Nie jest w stanie rozwiązać zadań nawet o niewielkim stopniu trudności 

 Nieprawidłowo stosuje terminy naukowe (biologiczne) 

 

 


