
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BILOGII 

NA CZAS NAUKI W SZKOLE ORAZ NA CZAS NAUKI ZDALNEJ 

1. Przedmiot – Biologia 

2. Nauczyciel –mgr Agata Trzosek – Możdżeń 

3. Klasy V, VI, VII, VIII Szkoła Podstawowa; 

4. Podręczniki: 

Klasa 5: E. Jastrzębska, E. Kłos,     Biologia – podręcznik do biologii 

E. Pyłka – Gutowska, W. Kofta    dla klasy piątej Szkoły Podstawowej 

       Wydawnictwo WSiP 

 

Klasa 6: E. Jastrzębska, E. Kłos,     Biologia – podręcznik do biologii 

E. Pyłka – Gutowska, W. Kofta    dla klasy szóstej Szkoły Podstawowej 

       Wydawnictwo WSiP 

 

Klasa 7: E. Jastrzębska, E. Kłos,     Biologia – podręcznik do biologii 

W. Kofta, E. Pyłka - Gutowska    dla klasy siódmej Szkoły Podstawowej 

A. Michalik      Wydawnictwo WSiP 

 

Klasa 8: E. Jastrzębska, E. Kłos,     Biologia – podręcznik do biologii 

E. Pyłka – Gutowska, W. Kofta    dla klasy ósmej Szkoły Podstawowej 

       Wydawnictwo WSiP 

5. Przedmiotem oceniania ucznia są: 

• wiadomości, 

• umiejętności 

• postawa ucznia i jego aktywność. 

 

6. Cele kształcenia (wymagania ogólne) dla klasy V, VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej. 

I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów 

biologicznych. 

Uczeń:  

1) opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy; 

2) wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne w wybranych organizmach i w środowisku; 

3) przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem; 

4) wykazuje, że różnorodność biologiczna jest wynikiem procesów biologicznych. 

 

II. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie  

w oparciu o ich wyniki. 

Uczeń 

1) określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz 

dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne; 

2) określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbkę kontrolną i badawczą; 

3) analizuje wyniki i formułuje wnioski; 

4) przeprowadza obserwacje mikroskopowe i makroskopowe preparatów świeżych  

i trwałych. 

 

III. Posługiwanie się materiałami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. 



Uczeń: 

1) wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji; 

2) odczytuje, analizuje, interpretuje i przeprowadza informacje tekstowe, graficzne  

i liczbowe; 

3) posługuje się podstawową terminologią biologiczną. 

 

IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów 

biologicznych. 

Uczeń: 

1) interpretuje informuje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między 

zjawiskami, formułuje wnioski; 

2) przedstawia opinię i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami 

biologicznymi. 

 

V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. 

Uczeń: 

1) analizuje związek między własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz 

rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej; 

2) uzasadnia znaczenie krwiodawstwa i transplantacji narządów. 

 

VI. Postawa wobec przyrody i środowiska. 

Uczeń: 

1) uzasadnia konieczność ochrony przyrody; 

2) prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr 

przyrody. 

 

7. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów (podana jest minimalna ilość ocen): 

Klasa Klasa V SP Klasa VI SP Klasa VII SP Klasa VIII SP 

Semestr I II I II I II I II 

Ilość godzin w 
tygodniu 

1 1 1 1 2 2 1 1 

Prace klasowe 2 1 2 1 3 2 2 1 

Odpowiedź 
ustna 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Kartkówki 2 2 2 2 2 2 2 2 

Praca 
projektowa 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Zadanie 
domowe 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Aktywność 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Praca klasowa- odpowiedź pisemna lub test on-line po zakończeniu każdego działu lub  

z większego zakresu materiału, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia, 

zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

Odpowiedź ustna- obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji. 

Kartkówka- odpowiedź pisemna lub test on-line obejmujący materiał z trzech ostatnich lekcji, 

nie wymaga wcześniejszego zapowiadania. 



Praca projektowa - samodzielna praca indywidualna, oparta na dodatkowych źródłach, innych 
niż podręcznik; formę pracy ustala nauczyciel po konsultacji i omówieniu z uczniami. 

Zadanie domowe - za pracę wykonaną niesamodzielnie lub jej brak uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

Aktywność ucznia - krótkie wypowiedzi na lekcji, odpowiedzi na pytania problemowe, 
ciekawostki biologiczne związane z tematyką lekcji, karty pracy, zadania, ćwiczenia, quizy on-
line. 

8. Uczniowie klas V, VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej mogą otrzymać dodatkową ocenę z kartkówek 

sprawdzających opanowanie podstawowych pojęć w zakresie zrealizowanego materiału,  

z testów dodatkowych sprawdzających opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie 

realizowanego materiału. 

9. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze (nie dotyczy to prac 

klasowych, kartkówek oraz zajęć, na których wystawiana jest ocena końcowa). Uczeń zgłasza 

nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji, fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku (bez 

żadnego wpływu na oceny). 

10. Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

11. Uczeń ma prawo do nieoceniania po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, chyba że sam się 

zgłosi. 

12. W związku z nieobecnością na zajęciach uczeń ma obowiązek uzupełnienia całości zapisów  

z lekcji (wraz z zadaniami domowymi, kartami pracy), zapoznania się z materiałem 

zrealizowanym w tym czasie i opanowania brakujących wiadomości. 

 

13. Uczeń, który nie pisał pracy klasowej, kartkówki z przyczyn usprawiedliwionych ma obowiązek 

ją napisać, zgłaszając się do nauczyciela w ramach zajęć dodatkowych np. konsultacji (w szkole 

lub on-line), w terminie nie przekraczającym 2 tygodni, licząc od dnia powrotu do szkoły (termin 

ustala wspólnie z nauczycielem). Po upływie tego terminu nauczyciel ma prawo postawić ocenę 

niedostateczną z danej formy pisemnej.  

W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel ma prawo wystawić ocenę 

niedostateczną z danej formy sprawdzania wiedzy. 

 

14. Uczeń ma prawo w ciągu jednego semestru poprawić jedną pracę klasową lub dwie kartkówki 

(do wyboru) w formie, czasie i miejscu wskazanym przez nauczyciela oraz ocenianą aktywność. 

Uczeń może otrzymać ocenę klasyfikacyjną wyższą od proponowanej pod warunkiem,  

że skorzysta z przewidywanych w Przedmiotowym Zasadach Oceniania popraw, jeżeli nie 

uczynił tego w terminie poprzedzającym ocenę proponowaną. Ocena uzyskana z poprawy 

wybranej formy brana jest pod uwagę podczas klasyfikacji końcowej (semestralnej 

i rocznej), jeżeli jest oceną wyższą. 

 

 

15. Nie podlegają poprawie oceny niedostateczne uzyskane przez ucznia, który: 

1. korzystał w czasie pracy z niedozwolonych źródeł wiedzy (podręcznik, zeszyt,  

                             ściąga itp.) 



2. nie napisał pracy klasowej lub kartkówki w określonym terminie, 

3. ma nieobecność nieusprawiedliwioną na pracy klasowej lub kartkówce. 

16. Punktacja pracy klasowej, kartkówki lub innych form podlegających ocenie zostanie omówiona 

podczas oddawania prac. 

17. Uczeń, który wykazuje braki w opanowaniu bieżącego materiału, ma obowiązek uczestniczenia 

w zajęciach konsultacyjnych lub innych formach dodatkowych proponowanych przez 

nauczyciela. 

18. W związku z niewielką ilością godzin przedmiotu nauczyciel ma prawo sprawdzić wszystkie (lub 

wybrane) zadania domowe i postawić ocenę niedostateczną za ich brak. 

19. Jeżeli uczeń osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach biologicznych szczebla wyższego niż 

szkolny, otrzymuje: 

I. ocenę celującą (waga 3) za udział w konkursach i olimpiadach biologicznych na szczeblu 

rejonowym; 

II. ocenę celującą na koniec roku, bez względu na średnią ważoną za udział konkursach  

i olimpiadach  biologicznych na szczeblu wojewódzkim (finalista lub laureat). 

 

20. Za udział w konkursach szkolnych o tematyce biologicznej uczeń może otrzymać dodatkową 

ocenę do aktywności. 

 

21. Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych reguluje Statut Szkoły 

Podstawowej im. Noblistów polskich w Deszcznie. 

 

22. Jeżeli uczeń opuścił przynajmniej 50% zajęć z danego przedmiotu nauczania, może to stanowić 

podstawę do nieklasyfikowania go z tego przedmiotu. 

 

23. Nauczyciel ma prawo wystawić uczniowi ocenę śródroczną lub roczną o jedną niższą niż 

wynikającą z przeliczenia, w przypadku, gdy liczba ocen niedostatecznych będzie wyższa od 50% 

ogółu uzyskanych ocen. 

 

24. Jeżeli w rocznym przeliczeniu średniej brakuje uczniowi max 0,1 do uzyskania wyższej oceny, 

stawiamy ją (wyższą), gdy uczeń uzyskał postęp w nauce o minimum 0,25 w stosunku do oceny 

śródrocznej. 

25. Sposoby informowania uczniów. 

Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zostają zapoznani z Przedmiotowymi Zasadami 

Oceniania oraz z faktem istnienia wymagań na poszczególne oceny. Wymagania na 

poszczególne oceny są udostępniane wszystkim uczniom oraz wywieszane w gabinecie nr 33  

w widocznym miejscu. Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria są jawne zarówno dla 

ucznia jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione prace klasowe oraz kartkówki lub inne formy 

pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego. 

 

26. Sposoby informowania rodziców. 



O ocenach cząstkowych lub końcowych informuje się rodziców podczas zebrań z rodzicami, lub 

w czasie indywidualnych spotkań udostępniając zestawienie ocen. 

 

 

KRYTERIA OCEN: 

Ocena celuiąca: 

• uczeń pracuje systematycznie, 

• wykonuje wszystkie zadania w toku lekcji zupełnie samodzielnie, a także starannie i poprawnie 

pod względem merytorycznym i formalnym,  

•  dysponuje szeroką wiedzą biologiczną, 

• potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, a także 

samodzielnie zdobywa wiadomości, 

• bierze udział w konkursach przedmiotowych,  

• aktywnie uczestniczy w zajęciach,   

• opanował materiał programowy w stopniu celującym. 

Ocena bardzo dobra: 

• uczeń pracuje systematycznie,  wykonuje wszystkie zadania zaplanowane w toku lekcji  i zajęć 

domowych z reguły samodzielnie oraz poprawnie pod względem merytorycznym i formalnym,  

• wykazuje aktywną postawę na lekcji, 

• rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności,  

• bardzo dobrze opanował materiał programowy przewidziany dla danej klasy. 

Ocena dobra: 

• uczeń pracuje systematycznie,  

• wykonuje wszystkie zaplanowane zadania przy niewielkiej pomocy kolegów czy nauczyciela, 

• jest aktywny w czasie lekcji,  

• potrafi korzystać z poznanych źródeł informacji,  

• opanował materiał programowy w stopniu dobrym.  

Ocena dostateczna: 

• uczeń pracuje na lekcjach w miarę systematycznie,  

•  zaplanowane zadania wykonuje korzystając z pomocy nauczyciela i kolegów, 

• w czasie lekcji wykazuje się zadowalającą aktywnością,  

• opanował materiał programowy w stopniu dostatecznym, pozwalającym mu na zrozumienie 

najważniejszych zagadnień. 

Ocena dopuszczaiąca: 

• uczeń z trudem wykonuje zaplanowane w czasie lekcji prace, ale bardzo się stara,  

• przy dużej pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania,  

• w opanowanym materiale są duże braki. 

Ocena niedostateczna: 

• uczeń pracuje niesystematycznie, nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać 

prostych zadań,  

• wykazuje się bierną postawą na lekcji, nie opanował podstawowych wiadomości  



i umiejętności, koniecznych do dalszego kształcenia. 

Opracował nauczyciel: 

 

Agata  Trzosek-Możdżeń







    


