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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII 
Przedmiotowy System Oceniania z Biologii został opracowany w oparciu o Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.  

 

PRZEDMIOTEM OCENY NA LEKCJACH BIOLOGII SĄ NASTĘPUJĄCE WIADOMOŚĆI, 

UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY: 

 
I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych.  
Uczeń:  
1) opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy;  
2) wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku;  
3) przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem;  
4) wykazuje, że różnorodność biologiczna jest wynikiem procesów ewolucyjnych.  
 
 
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 próbę kontrolną i badawczą;  
3) analizuje wyniki i formułuje wnioski;  
4) przeprowadza obserwacje mikroskopowe i makroskopowe preparatów świeżych i trwałych.  
 
 
III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych.  
Uczeń:  
1) wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji;  
2) odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne i liczbowe;  
3) posługuje się podstawową terminologią biologiczną.  
 
 
IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych.  
Uczeń:  
1) interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między zjawiskami, formułuje wnioski;  
2) przedstawia opinie 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 szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych;  
3) opisuje I prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.  
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KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
• spełnia kryteria oceny bardzo dobrej;  
• posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania w danej klasie;  
• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;  
• rozwiązuje problemy samodzielnie w sposób twórczy;  
• kojarzy i łączy wiadomości z różnych dziedzin;  
• samodzielnie rozwija własne uzdolnienia;  
• wykonuje zadania dodatkowe;  
• korzysta z nowości technologii informacyjnej. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
• opanował zakres wiadomości i umiejętności określony kryteriami oceny bardzo dobrej;  
• samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych  i nietypowych;  
• potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, 

odnajdywać i porządkować informacje;  
• właściwie interpretuje fakty;  
• potrafi zastosować umiejętności w różnych sytuacjach; 
• ilustruje swoje wypowiedzi rysunkami, wykorzystuje środki dydaktyczne, zna treści wyświetlanych filmów; 
•  jest aktywny na zajęciach.  
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
• opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dobrej;  
• widoczne jest u ucznia zrozumienie tematów, potrafi wyciągać wnioski;  
• jest aktywny na lekcjach, systematycznie odrabia prace domowe; 
• potrafi pracować w grupie (zarówno jako lider, jak i partner), podejmować wnioski, różnicować ważność 

informacji;  
• dzieli się wiedzą z innymi;  
• rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi;  
• wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień;  
• wykazał się dobrą umiejętnością korzystania ze środków dydaktycznych.  
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
• opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej;  
• wykazał się słabym zrozumieniem tematów;  
• rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;  
• jest aktywny na zajęciach (na miarę swoich możliwości);  
• potrafi współpracować w grupie, objaśnić niektóre wyniki pracy logicznie, podjąć decyzję, jaką przyjąć 

postawę;  
• wykazał się ograniczoną umiejętnością korzystania ze środków dydaktycznych.  

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
• opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dopuszczającej;  
• wykazał bardzo słabe zrozumienie tematów, rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty  

i jednoznaczny;  
• rozwiązuje bardzo proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela;  
• pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji;  
• współpracuje w grupie, potrafi dostosować się do decyzji grupy.  
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Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
• nie opanował materiału nauczania, posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach,  

że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy;  
• nie potrafi rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności;  
• nie odrabia prac domowych, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego;  
• nie wykazał najmniejszej aktywności na zajęciach.  
 
Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice są informowani o wymaganiach edukacyjnych 
wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
uczniów. Informacje te są umieszczone na tablicy w pracowni oraz na stronie internetowej szkoły.  
Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione prace klasowe  oraz kartkówki 
uczniowie i rodzice otrzymują do domu w celu omówienia i poprawy. Uczeń ma obowiązek pokazać rodzicom 
sprawdzoną i ocenioną pracę. Jeśli dziecko nie będzie pokazywało rodzicom sprawdzonych kartkówek i prac 
klasowych lub będzie gubiło te prace, rodzice powinni zawiadomić o tym fakcie nauczyciela. W takiej sytuacji 
uczeń nie będzie otrzymywał sprawdzonych prac do domu. Prace klasowe i kartkówki będą udostępniane rodzicom 
podczas konsultacji. 
 

FORMY SPRAWDZANIA POSZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ 
1. Prace klasowe (Sprawdziany) 
2. Kartkówki 
3. Prace domowe  
4. Odpowiedzi ustne 
5. Zadania wykonywane podczas lekcji 
6. Praca w grupie  
7. Praca na lekcjach 
8. Przygotowanie do lekcji 
9. Prace dodatkowe 
10. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń 

 
1. Prace klasowe (Sprawdziany) 

• Każdy zrealizowany dział programu (lub dwa mniejsze) zakończony jest pisemnym sprawdzianem. 
Sprawdzian zapowiadany jest przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem a informacja o 
sprawdzianie jest odnotowana w dzienniku. Sprawdzian poprzedzony jest powtórzeniem wiadomości. 
Uczniowie są informowani o zakresie materiału. Na sprawdzianie uczniowie są zapoznawani z punktacją za 
każde zadanie. Punktacja jest także podana na arkuszu  z zadaniami.  

• Ocena wyrażona jest stopniem według podanych niżej zasad:  
§ 0 – 30% maksymalnej liczby punktów – ocena niedostateczna;  
§ 31% -50% maksymalnej liczby punktów – ocena dopuszczająca;  
§ 51% -75% maksymalnej liczby punktów – ocena dostateczna;  
§ 76% -90% maksymalnej liczby punktów – ocena dobra;  
§ 91% -99% maksymalnej liczby punktów – ocena bardzo dobra;  
§ 100% - ocena celująca. 

• Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych musi 
ją napisać w ciągu dwóch tygodni (przy nieobecności krótszej niż trzy tygodnie) lub miesiąca (przy 
nieobecności dłuższej niż trzy tygodnie) od momentu powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową 
z przyczyn nieusprawiedliwionych lub nie zgłosi się w wyznaczanym terminie, aby zaliczyć sprawdzian, 
musi napisać sprawdzian w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (np. podczas najbliższej lekcji).  

• Uczeń może jednorazowo poprawić każdą ocenę niedostateczną z pracy klasowej. Pozostałe oceny nie 
podlegają poprawie. Na poprawienie oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń ma dwa tygodnie od dnia 
oddania przez nauczyciela sprawdzonych i ocenionych prac. Po tym terminie nie ma możliwości poprawienia 
oceny.            

• Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.  
Gdy praca klasowa nie zostanie poprawiona, to druga ocena niedostateczna nie jest wpisywana  
do dziennika. Ocena z poprawy jest oceną dodatkową. Ocena pierwotna zachowuje ważność. Na poprawie 
sprawdzianu uczeń nie otrzymuje zadania dodatkowego na ocenę celującą.  
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2. Kartkówki  

• Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela. 
Tylko w przypadku niektórych kartkówek maksymalną oceną będzie ocena celująca.  

• Kartkówki nie podlegają poprawie. Dopuszcza się jedynie jednorazową poprawę ocen niedostatecznych 
z kartkówek. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z kartkówki w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania 
przez nauczyciela sprawdzonych i ocenionych prac. Po tym terminie nie ma możliwości poprawienia oceny.  

• Wszystkie zapowiedziane przez nauczyciela kartkówki uczeń ma obowiązek napisać. Jeżeli uczeń był 
nieobecny podczas kartkówki z przyczyn usprawiedliwionych musi ją napisać w ciągu dwóch tygodni. 
Jeśli nie zgłosi się w wyznaczanym terminie, aby zaliczyć zapowiedzianą wcześniej kartkówkę, musi 
napisać ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (np. podczas najbliższej lekcji). 

 
3. Prace domowe  

Przy ocenie prac domowych brane są pod uwagę następujące czynniki:  
• zgodność z tematem pracy, stopień wyczerpania tematu;  
• znajomość tematu i opisywanych zagadnień;  
• poprawność pracy pod względem rzeczowym i językowym;  
• wzbogacenie pracy w dodatkowe informacje;  
• zilustrowanie pracy schematem, rysunkiem (o ile temat tego wymaga);  
• umiejętność samodzielnego myślenia, wnioskowania, uogólniania;  
• podanie źródła informacji. 

Prace domowe nie podlegają poprawie. Tylko w przypadku otrzymania jedynki za brak pracy 
domowej, którą nauczyciel sprawdzał całej klasie, uczeń może poprawić ocenę niedostateczną. 

 
4. Odpowiedzi ustne  

Odpowiedzi ustne mogą obejmować wiadomości i umiejętności z ostatnich trzech tematów lekcyjnych. Przy ocenie 
odpowiedzi ustnej brane są pod uwagę następujące czynniki:  
• znajomość i zrozumienie omawianych zagadnień; 
• samodzielność odpowiedzi;  
• płynność i spójność odpowiedzi; 
• poprawność odpowiedzi pod względem rzeczowym i językowym, kultura języka. 
Uczeń może także otrzymać ocenę za wielokrotny i wartościowy merytorycznie udział w dyskusji dydaktycznej  
na lekcji. Odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie.  
 

5. Zadania wykonywane podczas lekcji 

Za pracę podczas zajęć lekcyjnych (określone zadania do wykonania, praca z zeszytem ćwiczeń) uczeń może 
otrzymać ocenę. Przy ocenie pracy i zadań brane są pod uwagę następujące czynniki:  
• znajomość i zrozumienie omawianych zagadnień; 
• samodzielność pracy;  
• poprawność pracy, zadań pod względem rzeczowym i językowym;  
• umiejętność samodzielnego myślenia, wnioskowania, uogólniania;  
• wykonania zadań, zgodnie z poleceniem. 

Prace wykonane na lekcjach nie podlegają poprawie. Tylko w przypadku otrzymania jedynki 
za brak pracy, którą należało wykonać na lekcji, uczeń może poprawić ocenę niedostateczną. 

 
6. Praca w grupie 

Przy ocenie pracy zespołowej brane są pod uwagę następujące czynniki:  
• planowanie i organizacja pracy grupy;  
• zaangażowanie i współdziałanie członków grupy;  
• wywiązywanie się z powierzonych zadań;  
• sposób rozwiązywania problemu;  
• forma prezentacji pracy. 

 
 



5 
 

7. Praca na lekcjach 
• Za pracę podczas zajęć lekcyjnych uczeń może otrzymać „plusa” lub „minusa”.  
• Aktywność uczniów na lekcji nagradzana jest „plusami”. Uczeń może także otrzymać „plusa” za pracę 

domową o małym stopniu trudności, pracę zespołu na lekcji. Za trzy „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo 
dobrą.  

• Za brak współpracy w zespole, brak zaangażowania w pracę na lekcji ,unikanie pracy podczas zająć, brak 
wklejonych do zeszytu kart pracy i innych materiałów otrzymanych od nauczyciela uczeń otrzymuje „minusa”. 
Trzeci otrzymany przez ucznia „minus” skutkuje oceną niedostateczną.  

 
8. Przygotowanie do lekcji 

• Jeśli uczeń nie ma pracy domowej, zeszytu ćwiczeń, nie jest przygotowany z trzech ostatnich tematów 
lekcyjnych może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Dopuszczalne są dwa nieprzygotowania w semestrze. 
Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.  

• Nieprzygotowanie do lekcji uczeń ma obowiązek zgłosić na początku lekcji, zaraz po sprawdzeniu przez 
nauczyciela listy obecności. Jeśli uczeń nie zgłosi nieprzygotowania a nauczyciel w trakcie lekcji zauważy 
nieprzygotowanie do zajęć (brak pracy domowej, zeszytu ćwiczeń), wówczas uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną, która nie podlega poprawie.  

• Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych form sprawdzania wiadomości (sprawdzianów oraz 
zapowiedzianych kartkówek). Nieprzygotowania do zajęć będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym.  

• W pierwszym dniu po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (min. tygodniowej) spowodowanej chorobą lub 
innymi wydarzeniami losowymi, uczeń jest zwolniony ze sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi. Nie otrzymuje 
także nieprzygotowania do lekcji za brak pracy domowej.  

• Nieprzygotowanie do zajęć jest czymś innym niż minus za pracę na lekcji.  
 

9. Prace dodatkowe  
• wykonanie i przyniesienie pomocy do pracowni (np. plansze, modele, plakaty itp.);  
• wykonanie prac pisemnych, np. referaty (ocena zgodna z kryteriami oceniania prac domowych);  
• prace długoterminowe np. zielniki, albumy, plakaty.  

 
10.  Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń  

• Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt przedmiotowy (zeszyt zwykły). Zawartość 
zeszytów może być oceniana. Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące elementy: 
ü w przypadku zeszytu ćwiczeń: estetyka zeszytu ćwiczeń i jego zawartość (poprawność merytoryczna 

rozwiązanych zadań, systematyczność, czyli czy są rozwiązane wszystkie wymagane zadania, dokładność 
i staranność wykonywania rysunków i ich opisu); 

ü w przypadku zeszytu przedmiotowego: estetyka i zawartość zeszytu przedmiotowego (zapisanie tematu, 
notatki z lekcji, dokładność i staranność wykonywania rysunków i ich opisu). 

• Uczniowie, którzy zapomnieli zeszytu na zajęcia oraz nieobecni na lekcjach mają obowiązek uzupełnić 
zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń. 

• Jeśli uczniowi skończył się zeszyt przedmiotowy jest zobowiązany taki zeszyt dać nauczycielowi do 
sprawdzenia i założyć nowy zeszyt. 

 
 
 
POPRAWIANIE NIEKORZYSTNYCH WYNIKÓW 
• Uczniowie mają możliwość jednorazowego poprawienia każdej oceny niedostatecznej uzyskanej z pracy 

klasowej i kartkówki. Inne oceny niż ocena niedostateczna z prac klasowych i kartkówek nie podlegają 
poprawie.  

• Prace domowe i zadania wykonywane na lekcjach nie podlegają poprawie. Tylko w przypadku 
otrzymania jedynki za brak pracy domowej, którą nauczyciel sprawdzał całej klasie, uczeń 
może poprawić ocenę niedostateczną. W przypadku otrzymania jedynki za brak pracy, którą 
należało wykonać na lekcji, uczeń może poprawić ocenę niedostateczną. 

• Pozostałe niekorzystne wyniki uczniowie mogą poprawić poprzez aktywność na lekcji, odrabianie prac 
domowych oraz wykonanie prac dodatkowych.  
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• Na poprawienie oceny niedostatecznej ze sprawdzianu lub kartkówki uczeń ma dwa tygodnie od dnia oddania 
przez nauczyciela sprawdzonych i ocenionych prac. Po tym terminie nie ma możliwości poprawienia oceny.  

• Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub zapowiedziana kartkówkę z przyczyn usprawiedliwionych musi ją 
napisać w ciągu dwóch tygodni (przy nieobecności krótszej niż trzy tygodnie) lub miesiąca (przy nieobecności 
dłuższej niż trzy tygodnie) od momentu powrotu do szkoły.  

• Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub zapowiedzianą kartkówkę z przyczyn nieusprawiedliwionych lub 
nie zgłosi się w wyznaczanym terminie, aby zaliczyć materiał, musi napisać pracę w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela (np. podczas najbliższej lekcji).  

• Uczniowie mogą poprawiać niekorzystne wyniki w terminach ustalonych przez nauczyciela. Na początku roku 
szkolnego uczniowie zostają poinformowani, w jaki dzień i o której godzinie mogą zgłosić się, aby poprawić 
ocenę lub zaliczyć zaległy materiał. Jeśli ten termin nie będzie uczniom pasował mogą umówić się  
z nauczycielem indywidualnie.  

• Przy poprawianiu prac klasowych i kartkówek kryteria ocen nie zmieniają się. Gdy praca klasowa nie zostanie 
poprawiona, to druga ocena niedostateczna nie jest wpisywana do dziennika. Ocena z poprawy jest oceną 
dodatkową. Ocena pierwotna zachowuje ważność.  

 
KONKURSY  
• Za udział w międzyszkolnych konkursach biologicznych uczniowie otrzymują ocenę cząstkową bardzo 

dobrą. Jeśli uczeń osiągnie sukces w międzyszkolnym konkursie biologicznym otrzymują ocenę cząstkową 
celującą.  

• Udział uczniów w konkursach szkolnych  nagradzany jest „plusem” lub oceną. Sukcesy uczniów  
w konkursach szkolnych nagradzane są cząstkową oceną celująca lub bardzo dobrą w zależności od rangi 
konkursu. Szczegółowe zasady oceny uwzględniają regulaminy konkursów. 

 
OCENA NA KONIEC PÓŁROCZA I KONIEC ROKU SZKOLNEGO  
Ustalając ocenę śródroczną i roczną wskazaniem pomocniczym będą  podane niżej progi średnich ocen na 
poszczególne oceny. 

OCENA ŚREDNIE 
1 < 1,65 
2 1,66 < 2,65 
3 2,66 < 3,65 
4 3,66 < 4,65 
5 4,66 < 5,45 
6 5,46  < 6,0 

 
Progi średnich ocen są wskazaniem pomocniczym przy wystawianiu ocen. Oceny śródroczne i roczne będą 
rozpatrywane indywidualnie (szczególnie w przypadku średnich granicznych np.: 2,63, 3,64 itp.).  
Przy wystawianiu ocen będą brane pod uwagę osiągane przez ucznia wyniki, jego wkład pracy, trudności w nauce 
(opinia poradni – stwierdzone dysfunkcje), prezentowana postawa oraz aktywność. 
Ocena śródroczna i roczna może być równa lub wyższa  w stosunku do uzyskanej przez ucznia średniej ocen. 
Przy wystawianiu śródrocznej i rocznej oceny celującej oprócz średniej uzyskanych ocen będą brane także pod 
uwagę następujące elementy: 
• umiejętności ucznia wykraczające poza program nauczania dla danej klasy; 
• jego udział i sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych; 
• kreatywność i zaangażowanie ucznia w działania biologiczne. 

Opracowała: 
Agnieszka Pająk - nauczyciel przyrody i biologii  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi 


