
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z 
BIOLOGII  

PODSTAWA PRAWNA 

Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w 

szkołach publicznych. 
Tekst jednolity z 1999r. (Dz. U. nr 401, poz.413 ze zmianami), z 2001r. (Dz. U. nr 

29, poz.323 ze zmianami), z 2004 r. (Dz. U. nr 199, poz.2046 ze zmianami), z 2007 
r.(Dz. U. nr 83, poz.  562 ze zmianami), Rozporządzenie MEN z dn. 10.06.2015 r. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela biologii ma na celu nie tylko 
badanie efektywności kształcenia. Do celów oceniania uczniów należą przede wszystkim: 

1. Wspieranie, poprzez 
− motywowanie uczniów do lepszej nauki i pracy nad sobą 
− stymulowanie i mobilizowanie uczniów do myślenia o swojej 

przyszłości oraz do podejmowania starań podnoszących jakość 
edukacji przyrodniczej 

− stworzenie uczniom okazji i szansy osiągnięcia sukcesów edukacyjnych w zakresie 
biologii oraz dowartościowanie ich 

− pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju 
− różnicowanie, wyróżnianie i nagradzanie uczniów 

2. Prognozowanie, poprzez 
− zdobywanie informacji o efektywności nauczania i pracy nauczyciela 
− przewidywanie przyszłych osiągnięć ucznia, wykrywanie potencjalnych umiejętności 

3. Diagnoza, poprzez 
− poinformowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępów w nauce 
− zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, tj. określenie ich zainteresowań 

poznawczych i potrzeb w zakresie uczenia się biologii oraz przyczyn trudności w 
uczeniu się przedmiotu 

− określenie stopnia osiągnięcia standardów wymagań 
− porównanie osiągnięć uczniów w szkole 
− dostarczenie rodzicom i opiekunom uczniów oraz nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów 

4. Ewaluacja, poprzez 
− uzyskiwanie informacji o jakości i poziomie osiągnięć oraz pracy edukacyjnej uczniów 
− umożliwienie doskonalenia organizacji i metod pracy edukacyjnej 



Ogólne cele kształcenia: 

I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. 

II. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. 

III. Znajomość metodyki badań biologicznych. 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. 

IV. Rozumowanie i argumentacja. 

III. Obszary aktywności podlegające ocenie 
Przedmiotowemu systemowi oceniania podlegają następujące formy pracy: 

− lekcyjnej: swobodne wypowiedzi, wypowiedzi kierowane, odpowiedź ustna, 
wypowiedź pisemna ( opracowanie, opis, projekt itp.), odpowiedź pisemna 
(sprawdzian, test, kartkówka itp.), ćwiczenia laboratoryjne, umiejętność 
korzystania z różnych źródeł wiedzy, stosowanie wiedzy w praktyce, prezentacja 
(indywidualna i grupowa) 

− pozalekcyjnej: konkursy szkolne, międzyszkolne, olimpiady przedmiotowe, 
praca w ramach koła zainteresowań, inne formy pracy pozalekcyjnej (np. udział 
w programach edukacyjnych i projektach) 

IV. Skala ocen. 
Z prac pisemnych uczeń otrzymuje ocenę wyrażoną stopniem zgodnie poniższymi zasadami: 
 0 - 29% - ocena niedostateczna (l), 
30 - 49% - ocena dopuszczająca (2), 
50 - 69% - ocena dostateczna (3), 
70 - 84% - ocena dobra (4), 
 90-95% - ocena bardzo dobra(5), 
powyżej 
95%-100% ocena celująca 

Uczniowie , którzy posiadają orzeczenia Poradni Pedagogiczno Psychologicznej oceniani są 
według kryteriów dostosowanych do ich możliwości. 

Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania do możliwości uczniów ze specjalnymi 
wymaganiami edukacyjnymi. 

  
1.Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są 
oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.   

2.Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych 



trudnościach w uczeniu się.   

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 
wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych 
sukcesów.  
  
Rodzaje dysfunkcji:  

- Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo  Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy 
sprawdzania wiedzy, a nie treści.  Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny 
być ogólne, takie same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być 
niekonwencjonalne. Np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby 
uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. Może też skłaniać ucznia do pisania 
drukowanymi literami lub na komputerze. 
  
- Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze 
zrozumieniem treści  Dostosowanie wymagań w zakresie formy:  
 - Krótkie i proste polecenia, czytanie polecenia zadania na głos, objaśnianie dłuższych poleceń.   

- Inne rodzaje dysfunkcji – ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni.   

Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej  W przypadku tych dzieci konieczne jest 
dostosowanie zarówno w zakresie formy jak i treści wymagań.  Obniżeniu wymagań, które obejmują 
jednak wiadomości i umiejętności określone podstawą programową. Poprawa prac klasowych 
odbywać się będzie przy pomocy nauczyciela.  Zastosowanie metod ułatwiających opanowanie 
materiału. Wymagania, co do formy mogą obejmować między innymi:  
- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności 
- pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie   
- podawanie poleceń w prostszej formie,  
- unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć   
- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu  
- unikanie pytań problemowych, przekrojowych   
- wolniejsze tempo pracy  
- odrębne instruowanie dzieci   



Uczeń otrzymuje stopnie (1 – 6) i informację zwrotną w formie komentarza zgodnie z 
następującym schematem: 

- co zrobił dobrze, 
- co w swej pracy powinien poprawić 
- podpowiedź, w jaki sposób ma poprawić swoją pracę 
- wskazówki na przyszłość 

Ustna informacja zwrotna przekazywana uczniom wg powyższego schematu odbywa się na 
bieżąco po kartkówce, odpowiedzi ustnej, pracy w grupie, pracy indywidualnej, pracy w 
ramach projektu. 
Ustna informacja zwrotna wg powyższego schematu przekazywana jest rodzicom na 
zebraniach, dyżurach nauczycielskich i w szczególnych sytuacjach w miarę bieżących potrzeb. 

IV. Ewaluacja. 

1. Przedmiotowy system oceniania może ulec ewaluacji . 
2. Nauczyciel zbiera wnioski nauczycieli, rodziców oraz uczniów na temat działającego PSO. 
3. Ewentualne zmiany w PSO muszą być zgodne z innymi dokumentami dotyczącymi oceniania 

w szkole (zmiany w WSO skutkują zmianami w PSO). 
4. Zmiany PSO obowiązują od 1 września każdego roku szkolnego. 

VI.Zasady ogólne 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Przy ocenianiu nauczyciel 
uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

2. Ocena semestralna/końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych i nie można jej 
podważyć żadnym sprawdzianem czy odpowiedzią. 

3. Formy oceniania: testy/prace klasowe/sprawdziany, odpowiedzi ustne i pisemne, projekty, 
zadania domowe, zadania dodatkowe, aktywność i inne. 

4. Uczeń na każdą lekcje zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

Prace klasowe/sprawdziany: 
• zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, uczeń zna zakres sprawdzanych 

umiejętności i wiadomości, oddawane są w ciągu 2 tygodni 



• uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niższą od oczekiwanej, może  ją poprawić ( z 
wyjątkiem 4,5 i 6 )w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzianów przez nauczyciela, 
termin ten zwany   poprawkowym ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika 

• uczeń nieobecny na sprawdzianie powinien napisać go w ciągu 2 tygodni od dnia oddania 
sprawdzianów przez nauczyciela – w tzw. terminie poprawkowym. 

• w przypadku długotrwałej nieobecności, uczeń jest zobowiązany ustalić indywidualnie 
termin sprawdzianu na 1 lekcji chemii po powrocie do szkoły. 

• jeżeli uczeń nie napisze  sprawdzianu w wymaganym terminie otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

Kartkówki / Odpowiedź ustna: 
• nie muszą być zapowiedziane i  mogą być poprawiane za zgoda nauczyciela ( ale tylko oceny 

1,2,3) 
• obejmują materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych lub umiejętności wskazanych przez 

nauczyciela 
• dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie, za każde następne 

nieprzygotowanie  uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; nieprzygotowanie należy zgłosić 
na początku lekcji 

• na lekcjach powtórkowych, sprawdzianach i kartkówkach nie można zgłosić 
nieprzygotowania. 

Badanie umiejętności 

• jest zapowiedziane, bada wskazaną przez nauczyciela umiejętność lub umiejętności 
• jest obowiązkowe i nie można zgłosić nieprzygotowania 
• w przypadku nieobecności obowiązują takie same zasady jak przy pracy klasowej 
• ocenę z testów wpisuje się do dziennika; ma ona wagę podobną do oceny ze sprawdzianu. 

Testy nie podlegają poprawie. 

Aktywność: 

• obejmuje: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 
rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach, udział w 
projektach, udział w konkursach oraz zajęciach pozalekcyjnych 

• nagradzana jest plusami lub oceną (3 plusy – ocena bardzo dobra) 

Zadania domowe: 
• są obowiązkowe 
• brak zadania domowego odnotowywany jest w dzienniku znakiem ( bz); fakt ten należy 

zgłosić na początku lekcji. 
• za nieprawidłowo odrobioną pracę domową uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, ale 

ma obowiązek ją poprawić na następną lekcję, w przeciwnym przypadku uczeń otrzymuje 
ocenę niedostateczną 

• powyżej 3 dni roboczych nieobecności w szkole uczeń może nie mieć wykonanego zadania 
domowego, zadanie to musi uzupełnić, w przeciwnym przypadku uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną 

                                                                                              Opracowała : Beata Lemiszka


