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Biologia w szkole podstawowej 

Założenia do przedmiotowych zasad oceniania 

1. Użyteczność 

Ocenianie powinno być nakierowane na te wiadomości i umiejętności, 

których opanowanie przez ucznia pozwala osiągnąć założone cele 

nauczania. 

2. Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania 

Ocenianie powinno motywować ucznia oraz skłaniać zarówno ucznia, jak i 

nauczyciela do wyciągania wniosków z dotychczasowej współpracy. 

3. Wielowątkowość 

Proces oceniania powinien stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń 

będzie miał możliwość zademonstrowania swojej wiedzy, kreatywności i 

oryginalności. 

4. Otwartość 

Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne dla 

wszystkich zainteresowanych. Proces oceniania powinien  być otwarty na analizę i 

weryfikację. 

5. Pewność wnioskowania 

Materiał zgromadzony w procesie oceniania powinien gwarantować pewność 
umiejętności ucznia. 

6. Spójność wewnętrzna 

Każdy składnik zasad oceniania powinien być zgodny ze standardami nauczania, 

standardami oceniania oraz z programem rozwoju szkoły  

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 
 

A/ sprawdziany – po zakończeniu każdego działu, zapowiedziane tydzień wcześniej i 
poprzedzone powtórzeniem. W przypadkach niezależnych od ucznia ( choroba, sprawy 

rodzinne), uczeń jest zobowiązany do napisania zaległej pracy w terminie dwóch tygodni 
lub uzgodnionym z nauczycielem. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego 
rodzice otrzymują do wglądu w szkole. Błędy popełnione przez ucznia w pracy muszą 
zostać poprawione w zeszycie. 
Skala procentowa 

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

 30% - 49% - dopuszczający  

 50% - 74% - dostateczny  

 75% - 89% - dobry  

           90% - 100% - bardzo dobry   



 100%  i zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący 

 

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel 
stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  
 poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

 20% - 39% - dopuszczający  

 40% - 54% - dostateczny  

 55% - 70% - dobry  

           71% - 89% - bardzo dobry   

 90% - 100% - celujący  

B/ kartkówki - obejmują maksymalnie materiał z trzech jednostek lekcyjnych i nie muszą 

być zapowiedziane. 
C/ odpowiedzi ustne – obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich zajęć, w 
przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. Uczniowie są odpytywani na bieżąco. 
D/ prace domowe – dotyczą omawianych partii materiału, sprawdzane są na bieżąco, 
oceniane wg uznania nauczyciela. 
E/ prace dodatkowe ( prezentacje, doświadczenia, prace długoterminowe, modele, 
albumy) –dotyczą omawianych partii materiału lub wykraczają poza program. Ocenie 
podlega: poprawność merytoryczna, samodzielność wykonania. Kryteria uzgodnione z 
uczniami. 
F/ zaangażowanie i praca na lekcji – oceniane jest na bieżąco i z bieżącego materiału. 
G/ praca w grupie – ocenę za pracę w grupie może otrzymać cała grupa lub indywidualni 
uczniowie. Ocenie podlegają umiejętności : 
- planowania i organizowania pracy grupowej 
- efektywnego współdziałania 

- wywiązywania się z powierzonych ról 
- rozwiązywania problemów w sposób twórczy 

H/ udział i znaczące sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 
I/ wpływ na ocenę ma również postawa ucznia wobec przedmiotu, odzwierciedlająca się w 

wysiłku wkładanym przez ucznia w proces uczenia się, przygotowanie do zajęć. 
 

 

KRYTERIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ  
 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania i 

wymagania programowe przedmiotu w danej klasie, 
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 
nauczania, 

c) uczestniczy i odnosi sukcesy  w pozaszkolnych formach aktywności 
związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe) 

 
 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
w danej klasie, 

b)  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie 
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 
zastosować posiadaną wiedzę  do rozwiązywania zadań i problemów  w 
nowych sytuacjach, 



c)  stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się  
obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością 
(odpowiednią do wieku)  wypowiedzi ustnych i pisemnych; 

 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w 

danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania w 
podstawach programowych (około 75%), 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe  
zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą 
nauczyciela, 

c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii 
właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie  w stopniu 
zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne; 

 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do   treści 

podstawowych (w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze 
związki i powiązania logiczne miedzy treściami, 

b) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  o średnim 
stopniu trudności, 

c) posiada przeciętny  zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała 
kondensacja i klarowność wypowiedzi; 

 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada konieczne,  niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach 
kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia 
związków  i uogólnień, 

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 
mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk, 

c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w 
formułowaniu myśli, 

 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami 
programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 
wiedzy, 

b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu 
trudności, 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i 
umiejętności  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI PISEMNEJ – sprawdzian, test, kartkówka 

 

1. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Jeśli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie 
może pisać sprawdzianu z całą klasą to powinien to uczynić w ciągu 14 dni od momentu 
powrotu do szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem. 



 

2. Sprawdziany są zapowiadane z siedmiodniowym wyprzedzeniem, podany jest zakres 
treści obowiązujących ucznia. 
 

3. Termin sprawdzianu może być zmieniony w uzasadnionych przypadkach. Ponowny 
termin ustala się z uczniami bez zachowania siedmiodniowego wyprzedzenia. 
 

4. Prace uczniów są przechowywane do końca roku szkolnego i są do wglądu rodziców, 
opiekunów, wychowawcy klasy . 
 

5. Sprawdziany są przeprowadzane po każdym bloku tematycznym. 
 

6. Sprawdzian jest zawsze poprzedzony lekcją powtórzeniową. 
 

7. Jeżeli uczeń otrzyma ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma możliwość ją poprawić 
w ciągu 14 dni od oddania sprawdzonych przez nauczyciela prac. 
 

8.  Uczeń może poprawić ocenę z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu w terminie 
do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela. W 
przypadku nieuzyskania przez ucznia oceny wyższej, oceny nie wpisuje się. 
 

9.  Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania 
sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 
 

10.  Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali: 
 

- stopień dobry – 4 – db, 
- stopień bardzo dobry – 5 – bdb, 
- stopień celujący – 6 – cel. 
 
 

 

NAUCZYCIELE BIOLOGII 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


