
Ocenianie Przedmiotowe 

z biologii 

I. Metody i sposoby sprawdzania oraz kryteria oceniania poszczególnych rodzajów 

osiągnięć oraz procedury bieżącego sprawdzania i oceniania. 

 

Ocenianiu podlegać mogą: 

 

Forma 

aktywności 
Uwagi/Kryteria oceniania 

Sprawdziany 

pisemne i prace 

klasowe 
30 min –  
45 min. 

- przeprowadzane po zakończeniu większego działu lub kilku 

mniejszych działów; 

- prace pisemne oceniane są zgodnie ze skalą zamieszczoną  

w pzo 

- zaliczenie pracy klasowej jest obowiązkowe dla każdego 

ucznia,  

- poprawie podlega tylko jedna praca klasowa ( każda ocena) 
- sprawdziany nie podlegają poprawie, choć za zgodą 

nauczyciela mogą 
Wypowiedzi 

ustne lub 

kartkówki (10 -

15 min) 

- ocenianiu podlega poprawność merytoryczna wypowiedzi, 

umiejętność charakteryzowania procesów, stosowania 

terminologii przedmiotowej, wnioskowania przyczynowo-

skutkowego, logicznego formułowania dłuższej wypowiedzi; 

- obejmują materiał z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji 

(kartkówki nie muszą być wcześniej zapowiadane, ale mogą; 

są równoznaczne z odpowiedzią ustną);  
- oceniane są zgodnie ze skalą zamieszczoną w pzo 

- oceny te nie podlegają poprawie; 
Praca  na 

lekcjach 
- ocenianiu podlega zaangażowanie w toku lekcji, umiejętność 

samodzielnego rozwiązywania problemów, praca w grupach, 

udział w dyskusjach, prowadzących do wyciągania 

wniosków, prowadzenie obserwacji, wykonywanie 

doświadczeń; 

- aktywność oceniana jest zgodnie ze skalą zamieszczoną w 

pzo 
Praca domowa - prace domowe mogą być krótkoterminowe (na kolejną 

lekcję), lub długoterminowe, np. referaty (zapowiedziane 

wcześniej z wyprzedzeniem uzależnionym stopniem 

trudności pracy); 

- ocenianiu podlega poprawność merytoryczna, samodzielność 

i staranność wykonania pracy; 

- prace domowe oceniane są zgodnie ze skalą zamieszczoną  

w pzo 
Dodatkowe 

formy pracy 
- udział i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 

biologicznych, udział  w zajęciach kół przedmiotowych; 
- inne formy aktywności oceniane są zgodnie ze skalą 

zamieszczoną w pzo 

-Laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów wiedzy o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę śródroczna i 

roczną. 



-Uczeń, który dopuszcza się oszustwa (np. ściąga, oddaje przepisane lub cudze prace, 

zmienia rząd)  otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 

Sposoby korygowania braków i poprawiania wyników niekorzystnych: 

 

1. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian pisemny (przeprowadzany na zakończenie 

działu lub kilku działów, trwający 30-45 min)  ma znak 0, który jest 

zamieniony na ocenę, którą otrzyma po jej napisaniu. Zobowiązany jest do 

tego na pierwszej lekcji, na której jest obecny , a w przypadku odmowy 

przystąpienia do sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną . 

2. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian pisemny na skutek dłuższej, trwającej ponad 

7 dni, usprawiedliwionej nieobecności, ma obowiązek napisać go w terminie 

nie przekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły; czas i sposób do 

uzgodnienia z nauczycielem. 

3. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy pisemnej przeprowadzanej na koniec 

większego działu . Do dziennika obok oceny uzyskanej za pierwszym razem 

wpisuje się ocenę uzyskaną z poprawy (również jeżeli jest ona niższa od 

pierwotnej). Obowiązuje wyłącznie jeden termin poprawy ustalony przez 

nauczyciela i zainteresowanych uczniów. Pozostałe formy aktywności nie 

podlegają poprawie (chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej) 

 

Kodeks etyczny oceniania (kontrakt uczniów i nauczyciela): 

 

4. Nauczyciel informuje uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie  

i formie sprawdzianu pisemnego oraz pracy terminowej. 

5. W przypadku sprawdzianu pisemnego nauczyciel określa zakres 

sprawdzanego materiału 

6. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie do dwóch tygodni 

(w wypadku ferii i świąt lub choroby nauczyciela termin zostaje wydłużony). 

7. Uczeń ma prawo zgłosić nie przygotowanie do lekcji bez podania przyczyny 

(nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych i powtórzeń) – 

jeden raz w semestrze . O nieprzygotowaniu do lekcji uczeń informuje 

nauczyciela przed lekcją. 

8. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z pisania sprawdzianu lub 

odpowiedzi ustnej w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach losowych. 

9. Ucznia obowiązuje posiadanie na lekcji książki i zeszytu przedmiotowego 

10. Za brak pracy podczas lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną, 

podobnie jak za 3 nieodrobione prace domowe(równoważne 3 minusom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


