
Przedmiotowe zasady oceniania z biologii

1. Nauczyciel może sprawdzać wiedzę i umiejętności uczniów poprzez 
następujące  kategorie ocen:
a)praca klasowa,
b) sprawdzian,
c)kartkówka,
d)odpowiedź ustna ,
e)praca domowa,
f)aktywność na lekcji,
g)przygotowanie i przedstawienie prezentacji,
h)sprawozdania,
i)sukcesy uczniowskie.

2. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne            
z biologii określa się w następujący sposób:

a)ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiedzę i umiejętności wynikające    
z podstawy programowej i realizowanego w danym dziale programu nauczania oraz 
osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach.

b)Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w bardzo dobrym stopniu opanował wiedzę      
i umiejętności wynikające z podstawy programowej i realizowanego w danym dziale 
programu nauczania oraz bardzo sprawnie się nimi posługuje.

c)Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który dobrze opanował wiadomości i umiejętności 
wynikające z podstawy programowej i realizowanego w danym  dziale  programu  
nauczania oraz sprawnie się nimi posługuje.

d)Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 
wynikających z podstawy programowej i realizowanego  w  danym dziale programu 
nauczania  w stopniu niższym niż dobry.

e)Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości                
i umiejętności wynikających z podstawy programowej i realizowanego w danym dziale 
programu nauczania, ale braki te nie umożliwiają mu uzyskanie podstawowej wiedzy            
i umiejętności w ciągu dalszej nauki, podejmuje próby rozwiązania zadań lub przy pomocy 
nauczyciela rozwiązuje typowe zadania.

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 
wynikających z podstawy programowej i realizowanego w danym dziale programu 
nauczania, a braki te uniemożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej 
nauki  oraz nie podejmuje próby rozwiązania zadań lub nie rozwiązuje typowych zadań 
nawet z pomocą nauczyciela.

3. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia i jego rodziców 
(opiekunów prawnych) .

4. Oceny   z   biologii   są   wpisywane    do dziennika elektronicznego na bieżąco, 
ale w przypadku rożnych form prac  pisemnych  nie później niż 3 tygodnie od 
dnia wykonania pracy pisemnej.

5. Każda ocena wpisana do dziennika elektronicznego ma określoną wagę oraz      
w przypadku ocen z prac pisemnych przy ocenie występuje zapisany zakres 
materiału, który obejmowała wskazana praca pisemna.



6. Zgodnie z WSO w szkole zostały ustalone przedziały procentowe na poszczególne 
oceny:

Ocena Skala
1 niedostateczna poniżej 30%
2 dopuszczająca od 30% do 49%
3 dostateczna od 50% do 69%
4 dobra od 70% do 84%
5 bardzo dobra od 85% do 99%
6 celująca 100%

7. Przy wystawianiu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów                i 
minusów. Oceny roczne są wystawiane bez plusów i minusów. W ciągu semestru 
nauczyciel powinien wystawić:
a)co najmniej 3 oceny cząstkowe przy jednej godzinie zajęć w tygodniu,
b)co najmniej 5 ocen (w tym co najmniej dwie ze sprawdzianów) przy dwóch 

godzinach lekcyjnych w tygodniu,
c) 5 i więcej ocen przy powyżej 2 godzinach lekcyjnych tygodniowo.

8. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, ale musi go dokonać 
na początku lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania obejmuje prawo do zwolnienia 
z odpowiedzi ustnej, prac domowych i niezapowiedzianych kartkówek. Nie 
zwalnia  jednak ze sprawdzianów, których termin został wcześniej wyznaczony. 
Przy realizacji jednej godziny biologii w tygodniu uczeń ma prawo                                               
do jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania w semestrze, natomiast                
w przypadku 2 lub większej liczby godzin w tygodniu do dwukrotnego, trzy lub 
czterokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w semestrze. Zgłoszenie 
nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. W przypadku, gdy 
uczeń nie zgłosił nieprzygotowania na początku lekcji, a nie wykonał pracy 
domowej lub nie przyswoił wiadomości z ostatnich lekcji, może otrzymać ocenę 
niedostateczną.

9. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien być 
prowadzony systematycznie i  schludnie.  W   przypadku   nieobecności             
w szkole uczeń powinien uzupełnić  notatki z lekcji i odrobić w nim zadaną pracę 
domową. 

10. Jeżeli uczeń nie stawił się z przyczyn usprawiedliwionych, losowych, na 
zapowiedzianą pracę klasową lub sprawdzian, powinien napisać go w terminie 2 
tygodni poza swoimi obowiązkowymi zajęciami. 


