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I.CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 

• Poinformowanie ucznia o jego osiągnięciach i brakach w nauce. 

• Umożliwienie uczniom dokonania samooceny Za pomocą szczegółowych kryteriów oceniania . 

• Pomaganie uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, wskazanie  uzdolnień. 

• Motywowanie do dalszej pracy 

• Dostarczenie informacji o osiągnięciach ucznia rodzicom i opiekunom 

• Doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktycznej. 

II.PRZEDMIOTEM OCENY SĄ: 

• Wiadomości i umiejętności oparte na Podstawie programowej oraz programie nauczania: 

z biologii-  Biologia na czasie -Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie 

podstawowym i rozszerzonym oraz przyrody . 

• Zaangażowanie w procesie nauczania-uczenia się (aktywność). 

III. Przedmiotowy system oceniania z biologii i przyrody jest zgodny z zasadami wewnątrzszkolnego 

oceniania zawartymi w statucie szkoły. 

IV. OCENY 

1. Skala ocen jest zgodna ze szkolnym systemem oceniania. 

2. Oceny śródroczna i końcoworoczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione za wiedzę i 

umiejętności ,na ocenę końcoworoczną ma wpływ ocena uzyskana na półrocze. 

3. O ocenie śródrocznej i końcoworocznej decyduje hierarchia ważności ocen oraz terminowe 

wywiązywanie  się uczniów z wykonania wymaganych prac w danym półroczu. 

  

V. KONTRAKT ZAWARTY MIĘDZY UCZNIEM A NAUCZYCIELEM NA SPOSÓB OCENIANIA 

1. W celu pomiaru osiągnięć ucznia nauczyciel wykorzystuje: 

• Prace pisemne 

1. Prace klasowe/sprawdziany pisemne po zamknięciu partii materiału, zapowiedziane i uzgodnione z 

uczniami. Informacje o terminie, formie i zakresie tych prac podawane są z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

 

• Zakres wymagań do prac klasowych stanowią podane tematy i zagadnienia realizowane na 

zajęciach. Na żądanie ucznia nauczyciel przekazuje szczegółowe wymagania edukacyjne zawarte w 

planach wynikowych. 

a.  Prace klasowe/sprawdziany pisemne jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać 

sprawdzianu w wyznaczonym terminie z całą klasą  ma obowiązek uczynić to w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, jednak nie dłuższym niż dwutygodniowym od 

momentu oddania klasie sprawdzonych prac. W przypadku braku zaliczenia w uzgodnionym 

terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną- z wyjątkiem udokumentowanych sytuacji 

losowych. 



b. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę uzyskaną ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od 

przekazania uczniom sprawdzonych prac. Uczeń poprawia pracę tylko raz. Ocena z poprawy jest 

oceną ostateczną, wpisaną obok oceny pierwotnej. 

c. Uczeń nie ma możliwości poprawy sprawdzianu w przypadku , gdy ocena niedostateczna została 

wystawiona za stwierdzenie niesamodzielności pracy  oraz gdy nie pisał jej w pierwszym 

terminie -z wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych. 

d. Koniecznym warunkiem uzyskania pozytywnej  oceny śródrocznej i końcoworocznej jest 

zaliczenie  prac na ocenę wyższą niż niedostateczny. 

2. Kartkówki to formy wypowiedzi pisemnej obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, są krótkie i 

niezapowiedziane. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. Jeśli uczeń w dniu kartkówki  jest nieobecny 

na zajęciach  lekcyjnych  nie  zalicza  kartkówki, ponieważ sprawdzane treści zawiera sprawdzian z danego 

działu. 

a. kartkówki pisane niesamodzielnie (ściągane) przez ucznia oceniane są na ocenę niedostateczny.  

•Wypowiedzi ustne, inne prace pisemne, aktywność  na lekcji 

1. Kryteria ocen wypowiedzi ustnych: 

CELUJĄCY- odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełnia kryteria oceny 

bardzo dobry, wykracza poza obowiązujący program nauczania, zawiera treści poza programowe, wykazuje 

związki przyczynowo-skutkowe. 

BARDZO DOBRY- odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, swobodne operowanie faktami, 

dostrzeganie związków między nimi. 

DOBRY- odpowiedź nie wyczerpuje zagadnienia, poprawna, samodzielna, zawiera większość wymaganych 

treści, nieliczne błędy. 

DOSTATECZNY- uczeń zna najważniejsze fakty, umie je zinterpretować, odpowiedź odbywa się przy 

niewielkiej pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy językowe. 

DOPUSZCZAJĄCY- wymagane jest przynajmniej 40% wiedzy tzw. wiedza konieczna z punktu widzenia 

realizacji celów lekcji, podczas odpowiedzi możliwe są liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy 

merytorycznej jak i w sposobie jej prezentowania. Uczeń zna podstawowe fakty i przy pomocy nauczyciela 

udziela odpowiedzi. 

NIEDOSTATECZNY- odpowiedź nie spełnia wymagań podanych powyżej kryteriów ocen pozytywnych. 

• Uczeń, który podpowiada kolegom podczas ich odpowiedzi ustnych otrzymuje ocenę 

niedostateczny. 

2. Ocenie podlega praca na zajęciach lekcyjnych oraz prace domowe wykonane poprawnie.Za 

niesamodzielną pracę domową uczeń otrzymuje ocenę niedostateczny. 

3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego ( notatek ) jest obowiązkowe, natomiast sposób 

prowadzenia jest indywidualną sprawą ucznia. 

4.Uczeń może w semestrze wykonywać prace dodatkowe typu: 

• Pomoce dydaktyczne 

• Prezentacja na podany uprzednio temat 



• Udział w konkursach przedmiotowych ,olimpiadach 

Za prace dodatkowe uczeń otrzymuje ocenę wg powyższych kryteriów lub plusy ( w zależności od 

zakresu treści oraz formy prezentacji), za uzyskanie  pięciu plusów z aktywności lub prac dodatkowych- 

ocena bardzo dobry. Aktywność ucznia jest dokumentowana przez nauczyciela i odnotowywana w 

zeszycie ucznia w formie tabeli w której zapisywane są punkty. 

5. W ciągu półrocza uczeń zdobywa punkty za aktywność na lekcji. Przed wystawieniem oceny śródrocznej i 

końcoworocznej punkty są przeliczane wg zasady:6pkt-ocena celująca, 5pkt-ocena bardzo dobra itd. 

6. Uczeń ,który opuścił w ciągu semestru 20% zajęć lekcyjnych zobligowany jest do zaliczenia całego 

semestru w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( nie dotyczy nieobecności spowodowanej 

długotrwałym leczeniem lub trudną sytuacją rodziną.)  

7. Jeżeli uczeń opuścił 50% zajęć edukacyjnych i brak jest podstawy do wystawienia oceny- jest 

nieklasyfikowany i może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

8. Jeśli uczeń uzyskał ocenę śródroczną- niedostateczny, ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni nowego 

semestru napisać sprawdzian zaliczeniowy. Informacje o terminie, formie i zakresie są zapowiedziane i 

uzgodnione z uczniem. 

9.  Uczeń może w semestrze zgłosić raz nieprzygotowanie do lekcji, bez podania przyczyny(nie dotyczy prac 

pisemnych-sprawdzianów, kartkówek ). Trzecie i kolejne nieprzygotowanie to ocena: niedostateczny. Przez 

nieprzygotowanie do lekcji rozumieć należy: niegotowość do odpowiedzi, brak pracy domowej, brak 

podręcznika oraz ćwiczeń. Brak pracy domowej skutkuje utratą punktu z aktywności. 

10. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole /nieobecność 

powyżej dwóch tygodni/. 

VI.OGÓLNE KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej(sprawdziany, kartkówki, zadania domowe) 

Ocenie podlega: 

• stopień zrozumienia tematu 

• stopień wyczerpania tematu 

• umiejętność posługiwania się wiedzą i pojęciami, dobór materiału rzeczowego, logiczne wiązanie 

faktów, wykazanie związków  przyczynowo- skutkowych. 

Wymagania programowe a skala ocen. 

• Zagadnienia na sprawdzianie są układane zgodnie ze wzrastającym stopniem trudności- 

od wymagań podstawowych i do ponadpodstawowych. 

• Ocenianie procentowe stosuje się w przypadku sprawdzianów nie dzielonych na poziomy wymagań. 

Wszystkie możliwe do zdobycia punkty stanowią 100%. 

VII.Kryteria przeliczania ilości uzyskanych punktów z prac pisemnych na stopień szkolny 

OCENA NORMA PROCENTOWA 

niedostateczny do 40% 

dopuszczający 41-50% 

dostateczny 51-74% 

dobry 75-89% 

bardzo dobry 90-97% 

celujący 98-100%(zadania o wyższym stopniu trudności) 

Ilości uzyskanych punktów z prac pisemnych będą wpisywane w dzienniku lekcyjnym obok stopni 



VIII.OCENA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWOROCZNA 

Każda wystawiona ocena jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela. Przy wystawianiu oceny  

śródrocznej i końcoworocznej bierze się pod uwagę hierarchię ocen końcowych nadając im rangę. 

FORMY AKTYWNOŚCI RANGA 

Sprawdzian 3 

Sprawdzian pisany w innym terminie 3 

Poprawa sprawdzianu 2 

kartkówki 2 

Odpowiedzi ustne 1 

Przygotowanie do zajęć 1 

aktywność 1 

Wejściówki 1 

Prace domowe 1 

 

Przeliczanie i ustalanie oceny śródrocznej i końcoworocznej 

ocena śródroczna i końcowo roczna = ranga x ocena + ranga x ocena……itd./suma rang 

OCENA WARTOŚĆ  ŚREDNIEJ 

niedostateczny Poniżej 1,79 

dopuszczający 1,8-2,59 

dostateczny 2,6-3,59 

dobry 3,6-4,59 

bardzo dobry 4,6-5,49 

celujący 5,5 i powyżej 

W wyjątkowych wypadkach nauczyciel ma prawo podnieść ocenę końcoworoczną jeśli średnia 

ważona osiąga maksimum przedziału i są spełnione następujące warunki: wzorowa obecność, 

sumienne przygotowanie i aktywność na zajęciach w rocznym cyklu nauki. 

IX.ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z UCZNIAMI, RODZICAMI, PEDAGOGIEM 

• Rozmowy indywidualne z uczniem 

• Kontakt z rodzicami poprzez: konsultacje, wywiadówki, spotkania indywidualne, wpis  w 

dzienniku elektronicznym, SMS-y 

• Rozmowy z pedagogiem 

• Na życzenie ucznia, rodzica lub opiekuna nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę. 

X. EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

• Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania będzie dokonywana po roku lub po I semestrze , 

jeśli w  trakcie pracy wynikną sytuacje, które będą obniżały efektywność kształcenia . 

• Przedmiotowy system oceniania może ulec drobnym zmianom w ciągu roku tylko i wyłącznie na 

korzyść uczniów. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


