
Przedmiotowe zasady oceniania z biologii 
 w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie 
 

I. Przedmiotem kontroli i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia są: 

1. Wiadomości (zapamiętywanie, rozumienie) 

2. Umiejętności (zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i 

problemowych) 

3. Postawy i przekonania (aktywność, zaangażowanie w proces uczenia się) 

 

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1. Sprawdzian – odpowiedź pisemna przeprowadzona po zakończeniu jednego 

działu, zapowiadany, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Kartkówka – obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych i nie 

wymaga wcześniejszego zapowiadania. 

3. Odpowiedź ustna – przynajmniej raz w semestrze, pod wzglądem 

rzeczowości, stosowania języka przedmiotu, umiejętności formułowania 

dłuższych wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość 

materiału z trzech ostatnich tematów lekcyjnych. 

4. Aktywność na lekcji -  (uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi 

3 plusy „+”, lub ocenę niedostateczną za 3 minusy „-„ 

5. Prace domowe – są obowiązkowe zadawane z lekcji na lekcję, uczeń 

wykonuje pracę w zeszycie przedmiotowym. 

6. Zeszyt ćwiczeń – jest obowiązkowy, sprawdzany po każdym dziale (biologia). 

7. Referaty – zadawane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kryteria 

oceny odpowiadają ocenie wypowiedzi ustnych (oceny bardzo dobrej nie może 

otrzymać uczeń czytający referat) 

 

III. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie: 

1. Wypowiedzi ustne: 

Celujący – odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem 

spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązujący program 

nauczania, zawiera treści pozaprogramowe, własne przemyślenia i oceny. Biegle 

posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe. 



Bardzo dobry – odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, swobodne 

operowanie faktami i dostrzeganie związków między nimi. 

Dobry – odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych 

treści, poprawna pod względem języka, nieliczne błędy, nie wyczerpuje 

zagadnienia. 

Dostateczny – uczeń zna najważniejsze fakty, umie je zinterpretować, 

odpowiedź odbywa się przy niewielkiej pomocy nauczyciela, wysterują nieliczne 

błędy rzeczowe. 

Dopuszczający – posiada braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania, popełnia liczne błędy merytoryczne, uczeń 

zna podstawowe fakty i przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi. 

Niedostateczny – odpowiedź nie spełnia wymagań podanych powyżej kryteriów 

ocen pozytywnych ( brak elementarnych wiadomości, rezygnacja z odpowiedzi) 

2. Wypowiedzi pisemne: 

Bieżące oceny z prac pisemnych, po przeliczeniu w procentach uzyskanych 

przez ucznia punktów w stosunku do maksymalnej liczby punktów za 

poprawne rozwiązania wszystkich zadań, ustalane są według skali: 

 

od 95% oraz poprawnie rozwiązane zadanie dodatkowe - celujący 

100% - 91% - bardzo dobry 

90% - 70% - dobry 

69% - 51% - dostateczny 

30% - 50% - dopuszczający 

0% - 29% - niedostateczny 

 

IV. Formy poprawy oceny, wystawianie oceny semestralnej i końcowej. 

1. Sprawdziany są obowiązkowe, uczeń nieobecny na sprawdzianie ma 

obowiązek napisać go w drugim terminie ustalonym przez nauczyciela. Nie 

napisanie sprawdzianu jest równorzędne z oceną niedostateczną. 

Nieobecność nieusprawiedliwiona jest równoznaczna z oceną niedostateczną. 

2. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze 

sprawdzianu (poprawa jest dobrowolna) w ciągu dwóch tygodni od dnia 



poinformowania o ocenach. Obok oceny uzyskanej z poprzedniego 

sprawdzianu wpisuje się ocenę poprawioną. 

3. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić brakujące treści. 

4. Uczeń ma prawo do zgłoszenia raz w semestrze nieprzygotowania się do 

lekcji, przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, 

niegotowość do odpowiedzi, nieprzygotowanie uczeń zgłasza w trakcie 

czytania listy obecności. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli jest zapowiedziany 

sprawdzian, kartkówka, powtórzenie wiadomości. 

5. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.  

6. Uczeń korzystający podczas kontrolnych prac pisemnych z niedozwolonych 

pomocy, świadomie zmieniający grupę oraz podpowiadający otrzymuje ocenę 

niedostateczną    i nie może jej poprawić. 

7. Wystawianie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest 

na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze 

sprawdzianów, w drugiej kolejności odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe 

oceny są wspomagające. 

8. Wszystkie prace są archiwizowane do końca roku szkolnego. Uczniowie, 

rodzice, opiekuni prawne mogą je zobaczyć i uzyskać uzasadnienie 

wystawionej oceny. 

9. W szczególnie uzasadnionych losowych przypadkach (takich jak np. 

długotrwała, usprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach), dopuszcza 

się odstępstwa od przedstawionego systemu. Nauczyciel informuje wówczas 

klasę o zaistniałej sytuacji. 
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