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 KRYTERIA  I ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII 

 

I. Uczeń powinien: 
 systematyczne uczęszczać na lekcje biologii, 
 uważnie i aktywnie brać w niej udział, 
 prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, 
 wykorzystywać podręcznik do utrwalania nowych pojęć, wiadomości i 
umiejętności, 
 pracować w grupach, 
 systematyczne odrabiać prace domowe, 
 

II. Ocena ucznia powinna być oceną wspierającą w osiąganiu 
celów, motywującą ucznia do dalszej pracy i diagnozującą 
jego osiągnięcia. 

           Ocenianiu podlegają: 
 testy sprawdzające po wybranych partiach materiału; 
 obserwacja pracy uczniów na lekcji; 
 odpytywanie ustne;  
 dodatkowe prace (np. prezentacje, udział w projekcie, pomysłowe 

doświadczenia, etc.); 
 krótkie prace pisemne (kartkówki, prace domowe); 
 udział w konkursach przedmiotowych. 

 
III. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z BIOLOGII 

 
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

  w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z 
biologii określone programem nauczania, 

 prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią 
biologiczną, 

 potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach 
nietypowych, 

  formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, 
 dokonuje analizy i syntezy zjawisk i procesów biologicznych, 
 wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach, 
 potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, 
 bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 
 bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony 
programem nauczania biologii, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
 umiejętnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem 

laboratoryjnym, 

 potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia 
i hodowle przyrodnicze, 

 potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać 
je, 

 wykazuje się dużym zainteresowaniem przedmiotem, 
 aktywnie pracuje na lekcji. 
 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 opanował podstawowe treści programowe w zakresie 

umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się biologii, 
 potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego 

rozwiązywania problemów typowych, 
 posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny, 
 wykonuje proste preparaty mikroskopowe, 
 udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 
 jest aktywny na lekcji. 
 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt 

złożone, najważniejsze w nauczaniu biologii, 
 z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym 

stopniu trudności, 
 z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: 

słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, 
 wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadawalającym. 
 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w 

ograniczonym zakresie, a braki w wiadomościach i 
umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez 
niego podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 

 posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu świadomy 
udział w lekcji, 

 rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o 
niewielkim stopniu trudności, 

 jest mało aktywny na lekcji. 
 

IV. FORMY I METODY OCENIANIA 
 
W klasach V – VIII obowiązuje wagowy system oceniania. Każdej ocenie 
w skali 1 do 6 przyporządkowuje się odpowiedni współczynnik, 
wyrażający wagę oceny. 
Waga 3: 

 sprawdzian/praca klasowa; 
 udział w konkursie/przejście do kolejnego etapu (ocena 6). 
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Waga 2: 
 kartkówka/odpowiedź ustna; 
 praca metodą projektu; 
 udział w konkursie (ocena 5); 
 praca na lekcji; 

 
Waga 1: 

 praca domowa/zadanie praktyczne; 
 aktywność; 
 prowadzenie zeszytu przedmiotowego/zeszytu ćwiczeń. 

 
       Średnią ważoną obliczamy w ten sposób , że mnożymy każdą ocenę 
przez jej wagę, sumujemy wszystkie iloczyny i dzielimy przez sumę 
wszystkich wag. 
       Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 
Średnia Ocena 
Od 0  do 1,70 Niedostateczny 
Od 1,71 do 2,70 Dopuszczający 
Od 2,71 do 3,70 Dostateczny 
Od 3,71 do 4,70 Dobry 
Od 4,71 do 5,50 Bardzo dobry 
Od 5,51 do 6,00 Celujący 
  Sre 

 Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po 
wybranych działach. 

 Prace pisemne takie jak testy sprawdzające, są 
udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom w celu 
zapoznania się z uwagami sprawdzającego.  

 Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień 
wcześniej, a oddaje je poprawione w ciągu jednego 
tygodnia. 

  Można zgłosić chęć poprawy sprawdzianu/kartkówki w 
terminie nie dłuższym niż tydzień po oddaniu pracy przez 
nauczyciela.  

 Oceny ze sprawdzianów mają najistotniejszy wpływ na 
ocenę półroczną i roczną. 

 W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie 
pisemnym  ma on obowiązek napisania go w terminie  
jednego tygodnia po powrocie do szkoły. 

 Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane 
na skalę procentową odpowiadającą poszczególnym 
ocenom: 
100%  - 98% – celujący 
97% – 91% – bardzo dobry 
90% – 74% – dobry 
73% – 50% – dostateczny 

49% – 40% – dopuszczający 
39% – 0% – niedostateczny 
Jeżeli uczeń przystąpił do poprawy sprawdzianu, uzyskana 
ocena jest ostateczną oceną danego sprawdzianu i jest 
przeliczana odpowiednią wagą. 

 Jeden raz w semestrze uczeń możne zgłosić, że nie jest 
przygotowany do zajęć (z wyjątkiem zapowiedzianych 
sprawdzianów i kartkówek) 

 Dodatkowe umowne oznaczenia: 
„--” – uczeń nie jest przygotowany do lekcji 

  „uzbieranie” trzech  minusów skutkuje otrzymaniem oceny 
niedostatecznej. 
 Ocenie podlega także aktywność na lekcjach i prace 

domowe  
 Ocenę z bieżących tematów ( do 2-3 lekcji wstecz) uzyskuje 

uczeń z krótkich kartkówek i odpowiedzi ustnych. 
 Można również uzyskać ocenę z dodatkowych zadań i prac 

długoterminowych (np. projektu edukacyjnego) 
przydzielanych przez nauczyciela oraz z tytułu bardzo 
dobrych wyników  na konkursie przedmiotowym 

 Ocena jest jawna dla ucznia (wpisywana do dziennika), 
rodzice mają obowiązek na bieżąco sprawdzać dziennik a 
ocenę ze sprawdzianu podpisywać. 

 Oceny na koniec semestru nie są średnią arytmetyczną ocen 
cząstkowych. 

 Dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie Poradni 
Psychologiczo – Pedagogicznej wymagania edukacyjne 
wynikające z programu nauczania zostaną dostosowane do 
ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 
psychofizycznych. Uczniowie oceniani są z uwzględnieniem 
zaleceń poradni.  

 Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zostają zapoznani z 
PSO oraz wymaganiami na poszczególne oceny. 

 
 
 
 


