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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z BIOLOGII 
 

Rok szkolny 2021/2022 
 
Opracowała: Renata Wysoczańska 
 
 

Przedmiotowy system oceniania z biologii jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem 
oceniania . 

 
 
skrót Forma w każdym okresie max pkt. 
PK Praca klasowa 2-3 20 pkt. 
S Sprawdzian z działu 1-3 10pkt. 
A Aktywność praca na lekcji 2-3 5 pkt. 
K Kartkówka 4-6 5pkt 
P Przygotowanie do lekcji 1 5 pkt. 
O Odpowiedź ustna 1 5pkt 

Z.D Zadanie domowe 2 - 4 5pkt 
D Punkty dodatkowe  1-2 pkt. 

 
Praca klasowa 
-    w formie testu mieszanego, zadania otwarte i zamknięte, test wyboru, 
- każda praca klasowa i sprawdzian zapowiadane są tydzień przed  przeprowadzeniem oraz 

poprzedzane wpisem w dzienniku 
- uczeń, który opuścił pracę klasową lub sprawdzian z przyczyn losowych i 

usprawiedliwionych powinien ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem nie 
później niż tydzień po przybyciu do szkoły, 

- w  przypadku  nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole w czasie przeprowadzenia 
pracy klasowej lub sprawdzianu jest równoznaczna z wpisem do dziennika zero punktów 
bez możliwości poprawy, 

- uczeń może jeden raz w okresie poprawić pracę klasową lub sprawdzian (za zgodą 
nauczyciela może poprawić więcej niż jedną pracę), 

- przy poprawianiu prac pisemnych kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymane punkty 
wpisywane są w miejsce poprawianych do dziennika bez względu na wynik poprawy. 

 
Kartkówka  
- niezapowiedziana, pisemna forma kontroli osiągnięć ucznia, 
- obejmuje do trzech ostatnio realizowanych tematów, 
- uczeń nieobecny podczas przeprowadzenia kartkówki powinien zaliczyć ją w innym 

terminie, 
- oceny z kartkówek nie podlegają poprawie, 
 

Przygotowanie do lekcji 
 

- każdy uczeń na początku półrocza otrzymuje 5 pkt. z przygotowania do lekcji, 
- za brak zeszytu, podręcznika, przyborów  uczeń ma zabierany jeden punkt z puli . 
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Zadania domowe 
- kontrola samodzielnej pracy ucznia w domu, 
- uczeń ma obowiązek odrabiać systematycznie zadania domowe, nie odrobione zadania 

powinien uzupełnić, 
 

Aktywność, praca na lekcji 
- praca podczas lekcji uczeń otrzymuje kartę pracy  do rozwiązania, 
 

Odpowiedź ustna 
- obejmuje materiał trzech ostatnich lekcji, ocena jest wpisywana do zeszytu 

przedmiotowego. 
 
Punkty dodatkowe 

- za udział w konkursach biologicznych, za wykonanie dodatkowego zadania 
 

1. Uczeń ma prawo raz w okresie zgłosić nie przygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem bez 
podania przyczyny, wyłączając prace klasowe i sprawdziany. 

2. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji w okresie może być nie klasyfikowany z przedmiotu. 
3. Uczeń, któremu w wyniku klasyfikacji rocznej brakuje maksymalnie 2% do uzyskania 

pułapu procentowego na daną ocenę, ma prawo do napisania, na własną prośbę, pracy 
pisemnej obejmującej swym zakresem materiał danej klasy i dostosowaną poziomem 
wymagań do oceny, o którą uczeń się stara. Aby uzyskać ocenę, o którą ubiega się uczeń, 
musi otrzymać przynajmniej 75% maksymalnej liczby punktów przewidzianych dla tej 
pracy.(wg wewnątrzszkolnego oceniania §8 pkt.9). 

 
 

I. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 
Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologicznej  dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 
stwierdzono dysfunkcje. 

 
II. Jawność ocen 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz za ich 
pośrednictwem rodziców o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach 
sprawdzania osiągnięć uczniów. 

2. Wyniki w nauce swoich dzieci rodzice poznają podczas indywidualnych spotkań z 
nauczycielem, wychowawcą lub dyrektorem.  

3. Fakt przekazania informacji o wynikach ucznia, nauczyciel dokumentuje 
odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel przechowuje do końca 
roku szkolnego. 
 

 


