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Przedmiotowy system oceniania 

Biologia 
 

 

 

Ocenianie ma na celu: 

1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, 

2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, 

3. motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

Ogólne składniki stanowiące przedmiot oceny to: 

1. zakres wiadomości i umiejętności, 

2. rozumienie materiału, 

3. umiejętność stosowania wiedzy, 

4. kultura przekazywania wiadomości.   

Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i 

nadzoru pedagogicznego o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie uczniów 

w pracę nad własnym rozwojem, postępach uczniów. 

 

Jawność ocen  

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów, a za ich 

pośrednictwem również rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez niego programu nauczania oraz o 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 

mogą na własną prośbę otrzymać do wglądu. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest 

zobowiązany do uzasadnienia wystawionej oceny. 

 
Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:  

 

 prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne i pisemne (kartkówki), zadania domowe, 

obserwacja aktywności na lekcjach, projekty grupowe. 

 

Po zakończeniu każdego działu lub jego części przewiduje się przeprowadzenie pracy 

klasowej lub sprawdzianu. 

 

W przypadku nieobecności, w terminie ustalonym z nauczycielem, uczeń pisze pracę klasową 

(sprawdzian). W szczególnych przypadkach nauczyciel może nie wymagać od ucznia 

obowiązku napisania pracy klasowej lub sprawdzianu. 

 

W ocenianiu bieżącym używa się:  

 

ocen w skali 1-6;  
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Tryb poprawiania ocen cząstkowych: 

 

Uczeń ma możliwość poprawienia każdej oceny z prac klasowych  i sprawdzianów w 

terminie dwóch tygodni od oddania. Każdą ocenę odnotowuje się w dzienniku. 

 

Zasady ustalenia ocen: 
 

1. Sprawdziany, kartkówki (z 3 ostatnich lekcji) oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są 

według ustalonych każdorazowo zasad  podanych przez nauczyciela zgodnych z 

WSO. 

2. Wagę poszczególnych ocen cząstkowych ustala się zgodnie z WSO. 

3. Testy, sprawdziany wagi 3 są obowiązkowe. 

4. Odpowiedzi ustne oraz prace domowe oceniane są w zależności od obszerności i 

poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności. 

5. Zadnia domowe mogą być sprawdzane w postaci pisemnej lub ustnej z wagą 1. 

6. Kartkówki z 3 ostatnich lekcji są wagi 2. 

7. Kropkami zaznacza się nieprzygotowanie do lekcji i nieterminowość wykonywania 

zadań domowych (trzy kropki do wykorzystania w półroczu przez ucznia), 

”+” zaznacza się aktywność i zaangażowanie ucznia podczas zajęć. Pięć plusów 

odpowiada ocenie bardzo dobrej, 8 + odpowiada ocenie celującej. .  

8. Ocena śródroczna i końcoworoczna wystawiana jest na zasadach określonych w WSO. 

 Postanowienia końcowe: 

 

1. Uczniowie informowani są  o zasadach i warunkach oceniania na pierwszych 

zajęciach lekcyjnych, natomiast  rodzice na zebraniach. 

2. W czasie pracy z uczniami uwzględnia się zalecenia Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. 

 
 


