PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII
I. CEL OCENY
Przedmiotem oceny jest :
1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności
2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności
3. Stosowanie wiedzy biologicznej w praktyce
4. Logiczne myślenie, rozumowanie i kojarzenie faktów
II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE
Na lekcjach biologii oceniane są następujące obszary aktywności
ucznia:
1. Rozumienie pojęć biologicznych
2. Stosowanie terminologii biologicznej
3. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie doświadczeń
4. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie obserwacji i
wnioskowań, doświadczeń
5. Rozwiązywanie zadań problemowych
6. Prace projektowe i długoterminowe
7. Aktywność na lekcji i poza nią oraz wkład pracy ucznia
8. Praca w grupach
9. Prowadzenie ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego
III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
1. Formy oceniania – pomiary osiągnięć ucznia odbywają się za
pomocą następujących narzędzi:
- testy diagnozujące
- sprawdziany
- kartkówki
- prace projektowe
- prace długoterminowe
- wypowiedzi ustne
- samodzielna praca na lekcji

- prace domowe
- zeszyt ćwiczeń
- aktywność na lekcji
- praca w grupie
- przygotowanie do lekcji
- udział w dyskusji
- udział w konkursach biologicznych
2.Skala ocen:
Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne
ustala się w stopniach według obowiązującej skali:
- ocena:celujący-6
- ocena: bardzo dobry-5
- ocena: dobry-4
- ocena: dostateczny-3
- ocena: dopuszczający-2
- ocena: niedostateczny-1
3. Ocenianie
Formy
aktywności
Sprawdzian

Kartkówka

Praca domowa
Wypowiedzi
Ustne
Praca
projektowa

Zakres
Materiał
obejmujący
zazwyczaj cały
dział (partię
materiału)
Materiał
obejmujący od
1-3 tematów
lekcyjnych
Na bieżąco
Na bieżąco

Zasady
przeprowadzania
Zapowiedziany
1 tydzień przed
terminem;
poprzedzony
powtórką

Ocena

0-30%
31-49%
50-70%
71-89%
90-99%
100%
Nie musi być
od 1 do 6
zapowiedziana (w zależności od
ilości materiału
na kartkówce)
Bez zapowiedzi
od1do 6
Bez zapowiedzi
od 1do 6

Materiał
Termin określa
wskazany przez nauczyciel
nauczyciela

123456-

od 1 do 6

Aktywność na
lekcji

Materiał bieżący Warunki
ustalone przez
nauczyciela

Materiał
Zgodność z
wskazany przez instrukcją
nauczyciela
Wkład własnej
Warunki
pracy
ustalone przez
nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń prowadzenie
Warunki
ustalone przez
nauczyciela
Praca w grupie

KRYTERIA OCEN Z BIOLOGII
Ocena
umiejętności
wiadomości
ucznia
Celujący
-pełni funkcję
-wykracza poza
asystenta
treści omawiane
nauczyciela
na lekcjach (ale
- organizuje
nie poza
konkursy
program
dotyczące
nauczania dla
tematyki
danego
biologicznej
poziomu)
- przygotowuje -posługuje się
zadania
bogatym,
sprawdzające
poprawnym
stopień
słownictwem
opanowania
-dyskutuje na
treści na
tematy
kolejnych
biologiczne
spotkaniach z
używając
biologią , dla
poprawnych

od 1do 5
Krótkie
wypowiedzi 3
znaki + ocena
bdb; 3 znaki –
ocena ndst
Od 1 do 6

Od 1 do 6

Od 1 do 5

postawy,
zachowania
-sporządza
materiały
pomocnicze do
realizacji
zagadnień na
lekcji
-z własnej
inicjatywy
organizuje
pomoc
koleżeńską
-samodzielnie
prowadzi
fragmenty lub
całe lekcje
biologii
- uczestniczy w

Bardzo dobry

Dobry

kolegów z klasy merytorycznie
argumentów
-dzieli się z
innymi zdobytą
wiedzą
- korzysta z
dodatkowych
źródeł
informacji
- w jasny sposób -zna i rozumie
formułuje swoje wszystkie
myśli
pojęcia i
-argumentuje
zagadnienia
rzeczowo swoje wprowadzane na
zdanie
lekcjach
- samodzielnie -posiada
formułuje
informacje
problemy,
dodatkowe,
stawia hipotezy świadczące o
-znajduje drogi zainteresowaniu
do rozwiązania tematyką zajęć i
problemu
korzystaniu z
- wnioskuje
dodatkowych
prawidłowo i
źródeł
samodzielnie;
informacji
wykorzystuje
- posługuje się
zdobytą wiedzę poprawnym
w działaniach
językiem
praktycznych
naukowym
-samodzielnie
-zna i rozumie
argumentuje
większość
swoje
zagadnień i
wypowiedzi
pojęć
-w jasny sposób pojawiających
formułuje swoje się w
myśli
podręczniku i na
-opisuje sytuację zajęciach

konkursach o
tematyce
biologicznej na
terenie szkoły i
poza nią

-czynnie
uczestniczy w
zajęciach
-chętnie bierze
udział w
konkursach i
akcjach
związanych z
tematyką
biologiczną
- ma wiele
ciekawych
pomysłów i
dzieli się nimi z
grupą

-wykonuje
samodzielnie
powierzone mu
zadania
-współpracuje z
grupą
-czynnie
uczestniczy w

Dostateczny

Dopuszczający

problemową i
poszukuje dróg
rozwiązań
-wnioskuje w
sposób
prawidłowy
- stosuje
zdobytą wiedzę
w praktyce
potrafi pod
kierunkiem
nauczyciela:
-uzasadnić
odpowiedzi i
rozwiązania
zadań
-rozwiązać
proste, typowe
problemy
-wyciągnąć
wnioski
- zastosować
zdobytą wiedzę
w typowych
sytuacjach życia
codziennego
Przy dużej
pomocy
nauczyciela
potrafi:
-odtworzyć
wnioski i
argumenty
podawane przez
innych
-odwzorować
zaprezentowane

- posiada
dodatkową
wiedzę na
tematy, które go
interesują w
sposób
szczególny

zajęciach
- wykonuje
polecenia w
sposób
prawidłowy

-zna i rozumie
podstawowe
pojęcia i
zagadnienia
omawiane na
lekcji
- orientuje się w
najważniejszych
problemach
związanych z
biologią

- współpracuje z
grupą przy
realizacji zadań,
korzystając z
pomocy
nauczyciela i
kolegów

Przy pomocy
nauczyciela
potrafi:
-wyjaśnić
znaczenie
niektórych pojęć
i zagadnień
omawianych na
lekcjach
-w minimalnym
stopniu orientuje

- jest biernym
uczestnikiem
zajęć, ale nie
przeszkadza w
ich prowadzeniu

Niedostateczny

przez innych
rozwiązania
problemów i
zadań
- zaprezentować
po obserwacji
niektóre z
prezentowanych
przez innych
zastosowań
praktycznych
zdobywanej
wiedzy
Nawet przy
dużej pomocy
nauczyciela nie
potrafi:
-odtworzyć
podawanych
przez innych
rozwiązań,
wiadomości
- odwzorować
podanych
zastosowań
praktycznych
wiedzy
zdobywanej na
lekcjach

się w
problematyce
poruszanej na
zajęciach
- sporadycznie
wykazuje się
pewnymi
wiadomościami
na tematy
biologiczne

-nie zna
podstawowych
pojęć i
zagadnień
omawianych na
zajęciach
- nie orientuje
się w tematyce
biologicznej

-nie włącza się
do realizacji
zadań na
lekcjach
- nie
współpracuje z
grupą a wręcz
przeciwnie
swoim
zachowaniem
przeszkadza
innym w
realizowaniu
zadań

IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN
1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen
cząstkowych według następujących zasad:
- sprawdziany – w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania
- kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe i oceny za
prowadzenie ćwiczeń – nie podlegają poprawie

2. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do
poprawy tej pracy
3. Sprawdziany są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą w
terminie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie przystąpi do
pisania sprawdzianu w wyznaczonym drugim terminie,
nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia go na lekcji, na której
uczeń jest obecny.
4. Poprawione sprawdziany oddawane są w terminie do dwóch
tygodni, natomiast kartkówki i inne zadania w terminie jednego
tygodnia
5. Zapisywanie poprawionych ocen w dzienniku – poprawioną
ocenę ze sprawdzianu piszemy po łamanej-np. 1/3
6. Ostatni sprawdzian przed wystawieniem oceny śródrocznej lub
rocznej musi być przeprowadzony w takim terminie, aby uczeń
miał możliwość poprawy oceny z tego sprawdzianu
7. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca roku
szkolnego.
V.PROWADZENIE I OCENA ZESZYTÓW
1. Każdy uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu ćwiczeń i
zeszytu przedmiotowego.
2. Każdy zeszyt ćwiczeń sprawdzany jest pod względem
kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki
3. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie i zeszycie
ćwiczeń za czas swojej nieobecności.
VI.ZADAWANIE I OCENA PRAC DOMOWYCH
1. Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac
domowych
2. Nauczyciel określa zasady wykonania zadania
3. Za wykonanie zadania uczeń może otrzymać ocenę lub „+”
( w zależności od stopnia trudności zadania lub sposobu jego
wykonania)- trzy znaki „+”ocena bdb

4. Postawienie „parafki” przy wykonanym zadaniu oznacza, że
nauczyciel sprawdzał wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego
zawartości merytorycznej
5. Brak pracy domowej zostaje odnotowane za pomocą oceny
niedostatecznej lub „- „ (jeżeli uczeń zgłosił wcześniej brak
zadania nauczycielowi)-trzy znaki „-„ ocena ndst
6. Ocenianie prac następuje zgodnie z umową dotyczącą konkretnej
pracy
VII. USTALENIA KOŃCOWE
1. Na lekcje biologii uczeń powinien przynosić: zeszyt ćwiczeń,
zeszyt przedmiotowy, podręcznik
2. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości
3. Uczeń powinien być oceniany systematycznie
4. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia
braku ćwiczeń, braku zadania domowego, braku innych pomocy
potrzebnych do zajęć, niegotowości do lekcji. Otrzymuje wtedy
znak „-„ trzy minusy- ocena ndst
5. Aktywność na lekcji oceniana jest plusami. – trzy „+”- ocena
bdb
6. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne
ucznia i jego zaangażowanie
7. Przewidywaną ocenę śródroczną lub roczną nauczyciel podaje
uczniowi na dwa tygodnie przed radą pedagogiczną
8.Jeżeli proponowaną oceną jest ndst- nauczyciel ma obowiązek
poinformować o niej ucznia , a przez wychowawcę, rodziców
na 2 tygodnie przed radą pedagogiczną
VIII. EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU
OCENIANIA
1. Bieżąca- wyniki z poszczególnych form aktywności, rozmowy,
obserwacja
2. Test diagnozujący/ podsumowujący- na koniec roku szkolnego

IX. KONTRAKT
Kontrakt- nauczyciel- uczeń
1. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia może być:
a)zapowiedziane
-sprawdziany – poprzedzone powtórką
b) niezapowiedziane
- kartkówki
- odpowiedzi ustne
- aktywność na lekcji
- prace projektowe
- zadania domowe
- praca w grupie
- inne prace określone przez nauczyciela
2. Sprawdziany uczeń musi zaliczyć na ocenę pozytywną. W
przypadku nieobecności lub otrzymania oceny
niedostatecznej uczeń zobowiązany jest do zaliczenia
materiału w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
3. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić tylko ze
sprawdzianu
4. Uczeń ma prawo zgłosić (na początku lekcji) nie więcej niż
trzy razy w ciągu semestru brak zadania domowego lub
nieprzygotowanie do lekcji, co zostaje odnotowane w
zeszycie nauczyciela. Za każde kolejne nieprzygotowanie
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
5. Aktywność ucznia na lekcji oceniana jest znakiem”+”
wpisanym do zeszytu nauczyciela. 3 znaki „+” = ocena
bdb(za brak aktywności uczeń może otrzymać „-„ lub
ocenę ndst)
6. Uczeń ma obowiązek przynoszenia podręcznika, zeszytu
ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego, przyborów potrzebnych
na lekcji
7. Otrzymane oceny uczeń wpisuje do dzienniczka.
8. Wszystkie prace pisemne (ocenione) nauczyciel
przechowuje do końca bieżącego roku szkolnego.
Zasady są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
Opracowanie: nauczyciel biologii -Joanna Biegańska

