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Przedmiotowe Zasady Oceniania z biologii  

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Kowalewie Pomorskim 

 
Przedmiotowe zasady oceniania z biologii w szkole podstawowej opracowany został w 
oparciu o: 
 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie   oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy  w  szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1534 ); 

2. Podstawę programową z biologii dla szkoły podstawowej; 
3. Program nauczania posiadający nr dopuszczenia 844/2017 autorstwa Anny 

Zdziennickiej; 
4. Statut Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. 

 
 

I.  Cele ogólne oceniania na biologii 
 

1. Rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia, 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych. 

2. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 
zakresie. 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 
4. Pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym. 
5. Przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka. 
6. Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego 

nauczania. 
7. Prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 
           
 

II.  Rodzaje osiągnięć uczniów podlegających sprawdzaniu i ocenianiu: 
 

Ocenianie na lekcjach biologii obejmuje następujące obszary aktywności ucznia: 
 

• posługiwanie się pojęciami biologicznymi 
• posługiwanie się biologicznym językiem naukowym i słownictwem 

• przeprowadzanie doświadczeń (samodzielnie bądź w grupie) 
• prowadzenie obserwacji i wnioskowanie (samodzielnie bądź w grupie) 

• stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych i nietypowych 
• stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów  

• prace projektowe oraz długoterminowe 
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• prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach 

• aktywność przedmiotowa na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia 
 

 

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

− opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności 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 lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych, 

− wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,  
− potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, 

− bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 
− wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły 

i poza nią, 

− w pracach pisemnych osiąga 100% punktów możliwych do zdobycia i w pełni 
odpowiada na dodatkowe pytania,  

− bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

− opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 
nauczania, 

− wykazuje szczególne zainteresowania biologią, 
− potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów  

w nowych sytuacjach, 
− bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji, 
− potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze, 

− sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym, 
− potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je, 

− prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną, 
− aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 
− w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 90% do 99% punktów 

możliwych do zdobycia. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

− opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne 
i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 
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− potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów 
typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela, 

− posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny, 
− wykonuje proste preparaty mikroskopowe, 

− udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 
− jest aktywny na lekcji, 

− w pracach pisemnych osiąga od 75% do 89% punktów. 
  
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

− opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze  
w nauczaniu biologii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych  
i pozaszkolnych, 

− z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności, 
− z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, 

tablice, wykresy, itp., 

− wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym, 
− w przypadku prac pisemnych osiąga od 55% do 74% punktów. 

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

− ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie 
przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,  

− wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod 
kierunkiem nauczyciela, 

− z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne, 

− wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej, 
− jest mało aktywny na lekcji, 
− w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 35% do 54% punktów. 

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

− nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, 
koniecznymi do dalszego kształcenia, 

− nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi, 
− wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac 

domowych, 
− nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy 

pomocy nauczyciela, 
− wykazuje się bierną postawą na lekcji, 
− w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 34% punktów. 
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III . Metody i sposoby sprawdzania oraz kryteria oceniania poszczególnych 
rodzajów osiągnięć oraz procedury bieżącego sprawdzania i oceniania. 
 
Ocenianiu podlegać będą: 

Forma 
aktywności Częstotliwość Uwagi/Kryteria oceniania 

Prace klasowe 
i sprawdziany 
30 min –  
1 godz. 

2  - 3 razy w 
semestrze 

- przeprowadzane po zakończeniu każdego działu; 
- prace pisemne oceniane są zgodnie ze skalą 

zamieszczoną w pkt. IV.2.; 
- prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe,  
- nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w 

szkole; 
Wypowiedzi 
ustne 

1 raz w 
semestrze 

- ocenianiu podlega poprawność merytoryczna 
wypowiedzi, umiejętność charakteryzowania procesów 
biologicznych, stosowania języka biologicznego, 
wnioskowania przyczynowo-skutkowego, logicznego 
formułowania dłuższej wypowiedzi; 

- wypowiedzi ustne oceniane są zgodnie ze skalą 
zamieszczoną w pkt. IV.1.; 

- przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość 
materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 
powtórzeniowych z całego działu. 

Kartkówki  
ok. 15 min 

nieokreślona - obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą 
być wcześniej zapowiadane, ale mogą);  

- nie podlegają poprawie; 
- kartkówki oceniane są zgodnie z systemem 

zamieszczonym w pkt. IV.1. 
Praca na 
lekcji, 
aktywność 

nieokreślona - ocenianiu podlega zaangażowanie w tok lekcji, 
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, 
praca w grupach, udział w dyskusjach, prowadzących 
do wyciągania wniosków, prowadzenie obserwacji, 
wykonywanie doświadczeń; 

Praca domowa nieokreślona - prace domowe mogą być krótkoterminowe (na kolejną 
lekcję), lub długoterminowe, np. referaty i 
doświadczenia przeprowadzane w domu 
(zapowiedziane wcześniej z wyprzedzeniem 
uzależnionym stopniem trudności pracy); 

- ocenianiu podlega poprawność, samodzielność i 
staranność wykonania pracy; 

- prace domowe oceniane są zgodnie ze skalą 
zamieszczoną w pkt. IV.1.; 

Dodatkowe 
formy 
aktywności 

nieokreślona - udział w konkursach biologicznych, uczęszczanie na 
kółka przedmiotowe, prace projektowe 

- inne formy aktywności oceniane są zgodnie ze skalą 
zamieszczoną w pkt. IV.3.; 
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IV. Skale stosowane w ocenianiu 
 

1. W przypadku wypowiedzi ustnych, kartkówek oraz prac domowych przyjmuje się 
skalę ocen wyrażanych słownie i cyfrowo (równoznaczne): celujący (6), bardzo 
dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1). 

 
2. W przypadku prac pisemnych całogodzinnych przyjmuje się skalę punktową, 

przeliczaną na oceny słowne i cyfrowe (równoznaczne): 
 

Ocena słowna Ocena cyfrowa % uzyskanych punktów z pracy pisemnej 
celujący 6 100%   
bardzo dobry  plus 5+ 99% - 95% 
bardzo dobry 5 94% - 90% 
dobry plus 4+ 89% - 82% 
dobry 4 81% - 75% 
dostateczny plus 3+ 74% - 65% 
dostateczny 3 64% - 55% 
dopuszczający plus 2+ 54% - 45% 
dopuszczający  2 44% - 35% 
niedostateczny 1 poniżej 35% 
 
 
3.                 Stosuje się określoną wagę ocen dla poszczególnych form aktywności ucznia 
oraz sposób zapisu w dzienniku: 
• praca klasowa – 3x ( kolor czerwony ) 

• konkurs przedmiotowy (kwalifikacja do regionu) – 3x ( kolor czerwony ) 
• konkurs gminny, powiatowy – 3x ( kolor czerwony) 
• sprawdzian – 2x (kolor zielony) 

• praca projektowa – 2x (kolor zielony) 
• odpowiedzi ustne – 2x (kolor niebieski) 

• kartkówka – 1x (kolor czarny) 
• praca samodzielna – 1x (kolor czarny) 
• odpowiedzi ustne – 2x (kolor niebieski) 

• praca domowa – 1x (kolor niebieski) 
• aktywność na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych – 1x (kolor niebieski) 

• zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń – 1x (kolor niebieski) 
 
 

4. Ocenę semestralną wystawia się obliczając średnią ważoną ocen cząstkowych  
(z zaokrągleniem do 0,01) według wzoru: 

 

średnia ważona =  
∑

∑ ⋅
wag

wagaocena
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oraz według następujących zasad: 

średnia ważona Ocena śródroczna (końcoworoczna) 

1,740 do→  niedostateczny 

2,741,75 do→  dopuszczający 

3,742,75 do→  dostateczny 

4,743,75 do→  dobry 

5,744,75 do→  bardzo dobry 

5,75 i więcej celujący 
 

5. Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego 
roku szkolnego i jest ona średnią arytmetyczną średnich ważonych półrocznych oraz 
wystawiana jest według zasad określonych w powyższej tabelce z zastrzeżeniem punktu 
poniżej. 
 

6. Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny końcoworocznej jest 
uzyskanie w drugim semestrze nauki średniej ważonej wynoszącej minimum 1,6.   

 

 

V. Zasady poprawiania ocen 
 

1. Każdy uczeń poprawia niedostateczną ocenę cząstkową ze wszystkich prac klasowych i 
sprawdzianów  – w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania. 

2. Kartkówki,  odpowiedzi ustne, prace domowe – nie podlegają poprawie. 
3. Uczeń ma również prawo do poprawy dopuszczających i dostatecznych ocen 

cząstkowych 1 raz w semestrze (1 praca klasowa i 1 sprawdzian w ciągu 2 tygodni od 
daty otrzymania ). 

4. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do poprawy tej pracy. 
5. Wszystkie prace pisemne zapowiedziane przez nauczyciela (prace klasowe, sprawdziany, 

kartkówki) są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą w terminie ustalonym z 
nauczycielem. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy klasowej lub innej pracy w 
wyznaczonym drugim terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jej na lekcji, 
na której uczeń jest obecny. 

6. Poprawione prace klasowe,  sprawdziany i kartkówki oddawane w ciągu dwóch tygodni. 
7. Ocena poprawiona jest wpisywana do dziennika jako nowa ocena. 
8. Ostatnia praca klasowa przed wystawieniem oceny śródrocznej i końcoworocznej musi 

być przeprowadzona w takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy oceny z tej 
pracy klasowej (nie przewiduje się poprawy oceny cząstkowej tuż przed klasyfikacją). 
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VI. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 
 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia poradni 
psychologicznej (do tego upoważnionej) dostosować wymagania edukacyjne w zakresie 
wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu, odpowiednio do indywidualnych 
potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności  w uczeniu się, w tym specyficzne 
trudności uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Podczas pisemnych form sprawdzania widomości uczniów nauczyciel stosuje różne 
formy dostosowania m.in. wydłużenie czasu pracy z testem, zmniejszenie liczby zadań, 
wymianę niektórych zadań na inne, zapisanie poleceń prostszym językiem, powiększenie 
czcionki, itp. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dostosowanie punktacji – 
uczniowie mogą zdobyć mniej punktów, aby uzyskać ocenę dopuszczającą. 

3. W przypadku uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o 
dysleksji, dysgrafii i dysortografii przy ocenie zadań i prac pisemnych błędy wynikające 
z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę.   

4. Uczniowie mający orzeczenie o trudnościach w pisaniu mogą zaliczać kartkówki  
i sprawdziany ustnie. 

 
Kryteria oceniania uczniów z niepełnosprawnością  umysłową w stopniu lekkim  
Uczniowie z orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim realizują 
podstawę programową kształcenia ogólnego.  Uczniowie z orzeczoną przez poradnię 
psychologiczno- pedagogiczną potrzebą kształcenia specjalnego oceniani są według skali 
ocen podanej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, stosownie do swoich osiągnięć. 
Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów jest położenie akcentu na ocenę wkładu 
pracy i zaangażowania, a nie na poziom wiadomości i umiejętności. Proces oceniania 
uwzględnia indywidualne możliwości ucznia. Naczelną zasadą jest stopniowanie trudności 
oraz praktyczne działanie.  

 
 
VII.  Postanowienia końcowe 

 
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
2. Oceny są jawne. 
3. Uczeń powinien być oceniany systematycznie. 
4. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia swojego 

nieprzygotowania do lekcji z określonych obszarów aktywności – rozumiemy przez to: 
• brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń 
• brak pracy domowej 

• brak pomocy potrzebnych do lekcji 
• niegotowość do odpowiedzi. 

5.   Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń za każde następne nieprzygotowanie  
otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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6. Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych czy 
zaliczeniowych. 
7.  Aktywność na lekcji jest oceniana „plusami”. Za 5 zebranych „plusów” uczeń otrzymuje 
ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: 

• częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

• poprawne wnioskowanie 
• poprawne wykonywanie doświadczeń 

• aktywna prace w grupie 
• wykonywanie dodatkowych zadań 

8.  Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 
9. Przewidywaną ocenę roczną nauczyciel podaje uczniowi na miesiąc  przed radą 
pedagogiczną. 
10. Jeżeli przewidywana ocena sródroczna lub  roczna jest oceną niedostateczną, nauczyciel 
ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawców rodziców (opiekunów 
prawnych) na 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną. 
11. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi WZO. 
 

 
 
VIII.  Ewaluacja przedmiotowych zasad oceniania 
 
PZO podlega ewaluacji na koniec roku szkolnego. Nauczyciel wspólnie z uczniami dokonuje 
analizy funkcjonowania PZO na lekcjach biologii. Ewentualne zmiany PZO będą 
obowiązywały od następnego roku szkolnego. 

     
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


