
 

Przedmiotowy system oceniania z biologii              

Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego 

w  Chmielniku 

 

WSTĘP 
 
 Ocenianie ucznia jest niezbędnym, a jednocześnie najtrudniejszym zadaniem dla nauczyciela. 

Sprawdzanie, czy uczniowie opanowali założone umiejętności wiąże się bezpośrednio z planowaniem 

dalszych treści kształcenia. Systematyczna kontrola i ocena mobilizuje ucznia do pracy, a jednocześnie 

umożliwia wczesne wykrycie luk i braków w wiadomościach i umiejętnościach, a co za tym idzie  

szybkie ich usunięcie. 

Sprawdzanie osiągnięć uczniów powinno odbywać się w różnorodnej formie. Ocenianie ma na celu 

informowanie ucznia i jego rodziców (opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach  

w tym zakresie. Motywuje ucznia do dalszej pracy i jednocześnie umożliwia udzielenie pomocy uczniowi 

w samodzielnym planowaniu jego rozwoju. 

 

 

 Przedmiotowy System Oceniania z biologii został opracowany zgodnie  

z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego  

w Chmielniku i zawiera informacje dotyczące wymagań wynikających ze specyfiki przedmiotu, 

które nie zostały zawarte w WSO. 

 

 Zajęcia z przedmiotu biologii prowadzone są w klasach I-III. Rozkład materiału uwzględnia 

podstawę programową biologii. 
 

 

KONTRAKT  Z  UCZNIAMI 

 

 Kontrakt stanowi załącznik do Przedmiotowego Systemu Oceniania. 

 
 

OBSZARY  AKTYWNOŚCI 

 

 Na lekcjach biologii ocenianiu podlegać będą następujące obszary aktywności uczniów: 

 

1. Kształtowanie pojęć biologicznych 
     - sprawdzenie stopnia zrozumienia pojęć biologicznych. 

 

2. Kształtowanie języka biologicznego 
     - ocenianie języka biologicznego na odpowiednim poziomie nauczania. 

 

3. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł 
     - umiejętne korzystanie z tekstów biologicznych, redagowanie treści z użyciem    

       rysunków, schematów oraz wykresów. 

 

4. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych 

5. Aktywność na lekcjach i na zajęciach pozalekcyjnych 

6. Praca w grupach 

7. Projekty edukacyjne 

8. Samodzielna praca na lekcji i w domu. 



 

FORMY  SPRAWDZANIA  WIEDZY  I  UMIEJĘTNOŚCI 

 
1. Formy ustne 

 odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,  

  wystąpienia (prezentacje),  

 samodzielne prowadzenie elementów lekcji.  

 

 

2. Formy pisemne 
• sprawdziany, 

• kartkówki,  

• zadania domowe, ćwiczenia, 

• prace długoterminowe, prace projektowe, 

• prace samodzielne i w grupie. 

 

3. Formy praktyczne 
• obserwacje mikroskopowe, 

• oznaczanie gatunków roślin i zwierząt, 

• inne. 

 
POZIOMY  WYMAGAŃ 
 
 Poziomy wymagań stanowią kolejny załącznik do Przedmiotowego Systemu Oceniania  

( zgodny ze standardami egzaminacyjnymi i wybranym programem nauczania). 

 

 

KRYTERIA  OCENY  SEMESTRALNEJ  I  ROCZNEJ 
 
 Ocenę semestralną (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na trzy dni przed klasyfikacją, 

uzasadniając ją. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ale przy jej wystawianiu pod 

uwagę będą brane również: 

• postępy ucznia 

• aktywność 

• systematyczność i pilność 

• samodzielność pracy 

• zachowanie na lekcji. 

Szczegółowe zasady klasyfikacji semestralnej i rocznej określone są w WSO. 

 

 

 

INFORMACJA  ZWROTNA 
 

 
Nauczyciel – Rodzic 

 

 Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, a także rozmów interwencyjnych nauczyciel: 

• przekazuje rodzicom informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępach  ucznia w nauce, 

• dostarcza rodzicom informacji o uzdolnieniach ucznia lub jego trudnościach  

 w nauce, 

• przekazuje wskazówki do pracy z uczniem, 

 

 

 



 

Nauczyciel – uczeń 

 

• nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny, 

• uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do 

 wystawionej oceny, 

• nauczyciel pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju ucznia, 

• motywuje do dalszej pracy. 

 

Nauczyciel -  wychowawca klasy – pedagog szkolny 
 

• nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach  

 i zachowaniu ucznia, 

• nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających interwencji. 
 
 

KRYTERIA  OCENY  POSZCZEGÓLNYCH  FORM  AKTYWNOŚCI 

 

 

1. Ocena prac pisemnych 

 

a)  w kartkówkach, sprawdzianach, samodzielnej pracy na lekcji i w pracach domowych oceniane są : 

• właściwe zrozumienie pytania, 

• poprawność merytoryczna postawionego problemu, 

• zastosowanie posiadanej wiedzy przedmiotowej, 

• stosowanie języka biologicznego. 

 

Przy wystawianiu oceny liczbowej, punkty przeliczane są na oceny według następującej skali: 

  poniżej 31% % wszystkich punktów – ocena niedostateczna 

31% - 50% wszystkich punktów – ocena dopuszczająca 

  51%- 69%wszystkich punktów – ocena dostateczna 

  70% - 88% wszystkich punktów – ocena dobra 

  89 % - 100% wszystkich punktów – ocena bardzo dobra 

 

  Ocena celująca - 100%  (do decyzji nauczyciela) lub min. 90% z poziomów KPRD  

                     oraz min. 70% pkt. z poziomu W 
 

b) w testach – zadanie zaliczone jest jako rozwiązane poprawnie, jeżeli podana jest     

    właściwa odpowiedź. 

 

 

 

2. Ocena odpowiedzi ustnej 
 

W odpowiedzi ustnej oceniane się odpowiednie elementy: 

• zawartość rzeczowa, 

• argumentacja, 

• stosowanie języka biologicznego, 

• sposób prezentacji – umiejętność formułowania myśli, 

• poziom wymagań. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Ocena pracy w grupie 
 

W pracy grupowej uczniów podlega ocenie: 

  

• akceptowanie powierzonych ról i przydzielonych prac, 

• udział w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów, 

• akceptowanie zasad pracy w grupie, 

• planowanie wspólnych działań, 

• współudział w podejmowaniu decyzji, 

• udział w dyskusji, 

• umiejętność słuchania innych, 

• zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, 

• uzasadnianie swojego zdania, 

• prezentowanie rezultatów pracy grupy. 

 

4. Aktywność biologiczna 

 

a) na lekcji 

• częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi  

  w ocenianiu stopniowym premiowane jest „+”  

  (trzy „+” – ocena bardzo dobra), 

 

b) poza lekcjami: 

• udział i bardzo dobre wyniki w konkursach biologicznych, ekologicznych,  

• awans do następnego etapu lub osiągnięcie tytułu laureata – ocena celująca, 

• wyniki wyższe niż przeciętne, 

• aktywny udział w pracy kółka biologicznego, koła ekologicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONTRAKT  Z  UCZNIAMI 

BIOLOGIA 

 

 
1. Każdy uczeń oceniany jest obiektywnie i sprawiedliwie. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności (m.in. sprawdziany, testy, odpowiedzi ustne, 

aktywność na lekcjach, prace domowe ). 

4. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru min 4 oceny przy 2 godzinach biologii 

tygodniowo lub 3 oceny przy 1 godzinie biologii tygodniowo. 

5. Sprawdziany całogodzinne, krótkie sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

6. Nauczyciel informuje o sprawdzianach godzinnych i testach z tygodniowym       

wyprzedzeniem. 

7. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian godzinny z przyczyn losowych, to powinien napisać go  

w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, lub w przypadku nieobecności z powodu 

choroby – w terminie ustalonym przez nauczyciela. Nie spełnienie tego warunku jest 

równoznaczne z oceną niedostateczną. 

8. Uczeń może poprawić ocenę z sprawdzianu godzinnego w terminie dwutygodniowym  

od dnia oddania sprawdzonych prac.  

9. Jeżeli z poprawionej pracy uczeń uzyskał wyższą ocenę, ocena poprzednia nie jest brana 

pod uwagę. W przypadku uzyskania oceny niższej ( takiej samej ) brana jest pod uwagę 

ocena pierwotna, ale uczeń traci prawo do pisania poprawy następnych prac w danym 

semestrze. 

10. Nie można prac pisemnych poprawiać ustnie. 

11. Krótkie sprawdziany mogą obejmować materiał z ostatnich trzech lekcji bez wcześniejszej 

zapowiedzi. 

12. Krótkie sprawdziany i odpowiedzi ustne  nie podlegają poprawie. 

13. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny 

niedostatecznej.  

14. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa 

odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

15. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń  

i przynoszenia ich na zajęcia, ich brak jest równoznaczny z nieprzygotowaniem się do 

lekcji. 

16. Uczeń ma obowiązek przynosić książkę na zajęcia. 

17. Uczeń ma prawo usprawiedliwić się 2 razy w ciągu semestru za brak książki, zeszytu lub 

zeszytu ćwiczeń.  

18. Brak książki zeszytu lub zeszytu ćwiczeń. uczeń zgłasza przed rozpoczęciem lekcji. 

19. Uczeń w ciągu semestru może usprawiedliwić się dwa razy z odpowiedzi ustnej oraz braku 

pracy domowej przy 2 godzinach tygodniowo, lub 1 raz przy jednej godzinie tygodniowo. 

Warunkiem przyjęcia usprawiedliwienia jest jej uzupełnienie. 

20. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

21. Nie uwzględnia się możliwości uzyskania wyższej oceny śródrocznej ani rocznej przez tzw. 

„zaliczenie”, polegające na dodatkowym odpytaniu lub pisaniu prac kontrolnych. 

 


