
Przedmiotowe zasady oceniania z biologii 
w Szkole Podstawowej nr 20   

im. Bohaterów Westerplatte z Oddziałami Integracyjnymiw Gorzowie Wielkopolskim 
 

I. Założenia ogólne 
 

1. PZO wspiera rozwój intelektualny i osobowościowy  ucznia. 
2. Każdy uczeń pracuje, na miarę swoich możliwości, by osiągnąć sukces szkolny. 
3. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice są informowani o celach, zasadach   

i założeniach przedmiotowego oceniania z biologii. 
4. Ocena ma dostarczyć uczniowi  i jego rodzicom  informacji na temat postępów ucznia w 

nauce, jego uzdolnień i/lub trudności. 
5. Wymagania edukacyjne oparte są na podstawie programowej z biologii. 
6. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen:   
a) niedostateczny (ndst)    
b) dopuszczający (dop)    
c) dostateczny (dst)   
d) dobry (db)     
e) bardzo dobry (bdb)    
f) celujący (cel)     
7. Wymagania edukacyjne oparte są na nowej podstawie programowej z biologiii przyrody. 
8. Przedmiotowe zasady oceniania  z biologii i przyrody są zgodne z Wewnątrzszkolnymi 

zasadami  oceniania. 
 

 
II. Obszary aktywności podlegające sprawdzaniu 

 
a) kartkówki 
b) sprawdziany  
c) prace klasowe 
d) zadania domowe  
e) odpowiedzi ustne 
f) testy online 
g) aktywność na zajęciach 
h) zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń 
i) prace dodatkowe/długoterminowe 
j) udział w konkursach 

 
 

III. Szczegółowe rozwiązania dotyczące wybranych form uczniowskiej aktywności 
a) odpowiedzi ustne  (co najmniej 1 w półroczu) obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich 

lekcji( i zagadnień wiążących się z nimi), w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu; 
b) prace klasowe (1-2 w półroczu) przeprowadzone po zakończeniu każdego działu, zapowiadane 

przynajmniej tydzień wcześniej, poprzedzone lekcją powtórzeniową;  
c) sprawdziany (2-3 w półroczu), zapowiedziane – obejmują materiał do pięciu ostatnich lekcji;  
d) kartkówki (1-3 w półroczu) obejmują materiał z ostatniej lekcji (lub ostatniego zagadnienia),  

nie muszą być zapowiadane, a oceny mogą być zamienione na ocenę z odpowiedzi ustnej; 
e) testy online (1-3 w półroczu) obejmują materiał z całego działu; trwają nie dłużej niż 25 minut; 
f) zadania domowe mogą być oceniane co najmniej jeden raz w półroczu; 
g) aktywność - oceniana „+”: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

rozwiązywanie zadań  w czasie lekcji, aktywna praca w grupach; uczeń otrzymuje ocenę bardzo 
dobrą, gdy zgromadzi pięć „plusów”, jeśli zgromadzi cztery, zostają one w końcu semestru – za 
zgodą ucznia - zamienione na ocenę dobrą; za brak pracy na lekcji (np. brak notatki, brak 



współpracy w grupie itp.)  uczeń może otrzymać  „ –”, zgromadzenie trzech minusów przekłada 
się na ocenę niedostateczną; 

h) prace dodatkowe (kilka raz w półroczu, przedłożone najpóźniej na miesiąc przed końcem 
pólrocza); 

i) zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń podlega ocenie min. jeden raz w ciągu roku. Na ocenę 
zeszytu mają wpływ: kompletność notatek i prac domowych oraz estetyka zeszytu.  

j) egzaminy próbne oraz diagnozy -  ( przeprowadzane wg potrzeby); wyniki są wyrażone w 
procentach, mają wartość informacyjną  i nie są przeliczane na oceny szkolne ani brane pod uwagę 
przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych.  
 

Uczeń zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i testów 
online w ciągu dwóch tygodni od daty oddania prac. W przypadkach losowych np. choroba termin 
indywidualnie ustala nauczyciel z uczniem. Brak zaliczenia jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 
niedostatecznej. 
Jeżeli podczas pisemnej formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczeń pracuje niesamodzielnie 
(korzysta z pomocy innych uczniów, zeszytu lub innych materiałów), wówczas otrzymuje ocenę 
niedostateczną, bez możliwości poprawy. 

 

IV. Wagi ocen 

Przyjmuje się następujące wagi ocen: 
 
- praca klasowa – 6 
- konkurs przedmiotowy – 6 
- sprawdzian – 5 
- kartkówka – 4 
- odpowiedź ustna – 4 
- praca długoterminowa/dodatkowa – 4 
- zadanie – 3 
- test online - 3 
- praca na lekcji – 2 
- zeszyt przedmiotowy/ćwiczeń – 2 
- aktywność – 1 
 
 
 

V. Dostosowanie PZO do potrzeb uczniów z dysfunkcjami 
 

a) uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 
indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni; 

b) uczniowie z dysleksją mają prawo do wydłużonego czasu pracy na pracach klasowych; 
c) uczniowie z dysleksją mogą być zwolnieni z odpowiedzi ustnych na forum klasy; 
d) każdy uczeń z dysleksją ma prawo do indywidualnej pomocy i opieki ze strony nauczyciela. 
 
 

VI.    Ustalenie dotyczące nieprzygotowania ucznia do zajęć 
 

a) Uczeń powinien być przygotowany na każdą lekcję z trzech ostatnich tematów, posiadać 
podręcznik i zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń prowadzony systematycznie, odrobione 
zadanie domowe. 



b) Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć bez podania przyczyny, jeden raz  
w semestrze (nie dot. lekcji powtórzeniowych i zapowiedzianych prac pisemnych). 

c) Nieprzygotowanie do lekcji należy zgłosić przed zajęciami. W przypadku nie zgłoszenia 
nieprzygotowania uczeń otrzymuję ocenę niedostateczną. 

 
VII. Sposoby informowanie uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) 

 
a) Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PZO. 

b) Prace uczniów przechowywane są do końca roku szkolnego. 
 

c) Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wglądu do prac pisemnych dziecka w obecności nauczyciela 
podczas zebrań lub konsultacji, może również otrzymać pracę do domu, oraz do uzyskania 
uzasadnienia postawionej oceny. 

 
VIII. Ogólne wymagania edukacyjne 

 
 

Ocena celująca  
Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:  

- wskazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, 
- potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, 
- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  
- wykonuje dodatkowe zadania i polecenia, 
- w pracach pisemnych osiąga najczęściej 96-100% punktów możliwych do zdobycia.  

  Ocena bardzo dobra  
  Uczeń:  
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych 

sytuacjach, 
- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną, 
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym. 

Ocena dobra  
Uczeń:  

- opanował wiadomości i umiejętności w dużym zakresie,  
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych,  

w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,  
-   udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania. 

 
Ocena dostateczna  
Uczeń: 
- 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, 
- korzysta w sposób ograniczony ze źródeł informacji,  
- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym. 
 
Ocena dopuszczająca  
Uczeń: 



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

- wykonuje proste zadania, 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. 
 
Ocena niedostateczna  
Uczeń:  
- nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne aby mógł kontynuować dalszą naukę, 
- 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. 
 

 
Przedmiotowe zasady oceniania uwzględniają pisemne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej  
i zakładają obniżenie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów, u których stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 
 

    

 

 

 
 

 


