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Zasady oceniania z biologii w klasach 5-8 

1. Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów 

biologicznych. Uczeń: 

1)  opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy; 

2) wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w 

środowisku; 

3) przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem; 

4) wykazuje, że różnorodność biologiczna jest wynikiem procesów ewolucyjnych 

II. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o 

ich wyniki. Uczeń:  

1)  określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje 

obserwacje i proste doświadczenia biologiczne; 

2) określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą; 

3) analizuje wyniki i formułuje wnioski; 

4) przeprowadza obserwacje mikroskopowe i makroskopowe preparatów świeżych i trwałych. 

III.  Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń: 

1) wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji; 

2) odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne i liczbowe;  

3)  posługuje się podstawową terminologią biologiczną. 

IV.  Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów 

biologicznych. Uczeń: 

1) interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo skutkowe między zjawiskami, 

formułuje wnioski; 

2) przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi. 

V.  Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń: 

1) analizuje związek między własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz 

rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej; 

2) uzasadnia znaczenie krwiodawstwa i transplantacji narządów. 

VI.  Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń: 

1) uzasadnia konieczność ochrony przyrody; 

2) prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych; 

3) opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z 

dóbr przyrody. 
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2. Kryteria oceniania z biologii. 

Przy ocenianiu z biologii bierze się pod uwagę:  

1) Systematyczne przygotowanie się do lekcji oceniane przez odpowiedź ustną i/lub 

kartkówkę. 

2) Wyniki uzyskane ze sprawdzianów wiadomości i umiejętności 

3) Posiadanie zeszytu i wskazanych przez nauczyciela pomocy naukowych. Zeszyt 

podlega bieżącej kontroli przez nauczyciela, przy czym sprawdzana jest kompletność 

tematów lekcyjnych, notatek, prac domowych oraz estetyka prowadzenia zeszytu.  

4) Wykonywanie zadań i prac domowych.  

5) Aktywność ucznia na lekcji.  

6) Udział ucznia w konkursach i olimpiadach 

7) Dodatkowe prace ucznia 

8) Stosunek ucznia do przedmiotu. 

9) Uczeń ma możliwość zgłoszenia nieprzygotowania 1 raz w ciągu półrocza. Jest to 

odnotowane w dzienniku przez zapis np. Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na 

początku lekcji, podczas sprawdzania listy obecności i oznacza brak gotowości do 

odpowiedzi/kartkówki. Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych 

i zapowiedzianych kartkówek. Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.   

 

3. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

Forma Zakres treści 

nauczania 

Zasady przeprowadzenia Waga 

Sprawdzian 

pisemny 

Jeden obszerny dział 

lub dwa mniejsze  

- Zapowiedziany z tygodniowym 

wyprzedzeniem 

- Informacja odnotowana 

wcześniej w dzienniku 

lekcyjnym 

- Poprzedzony powtórzeniem 

wiadomości 

-Trwający jedną godzinę 

lekcyjną 

- Ocena powinna być 

wystawiona przez nauczyciela w 

czasie do dwóch tygodni od 

napisania sprawdzianu 

- Uczeń ma prawo do poprawy 

oceny ze sprawdzianu w 

terminie do dwóch tygodni czasu 

od jej otrzymania, przy czym 

ocena niedostateczna podlega 

obowiązkowej poprawie. Do 

dziennika wpisywane są obie 

oceny ze sprawdzianu i poprawy, 

przy czym waga sprawdzianu 

przechodzi na 30%, a poprawa 

100% 
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na 100% 

- W terminie do dwóch tygodni 

uczeń jest zobowiązany napisać 

sprawdzian, na którym był 

nieobecny (wyjątek stanowią 

dłuższe usprawiedliwione 

nieobecności ucznia – wówczas 

nauczyciel może wyrazić zgodę 

na wydłużenie terminu). Jeśli 

uczeń nie wywiąże się z w/w 

obowiązku, nauczyciel sam 

wyznacza najbliższy termin 

napisania sprawdzianu. 

Kartkówka Materiał nauczania z 

trzech ostatnich 

lekcji  

- Bez zapowiedzi 

- Czas trwania nie przekracza 15 

min 

- Jeżeli kartkówka jest 

zapowiedziana może dotyczyć 

szerszego zakresu materiału, 

podanego przez nauczyciela 

- Ocena nie podlega poprawie 

75% 

Pisemna praca 

domowa 

Materiał nauczania z 

bieżącej lekcji lub 

przygotowanie 

materiału 

dotyczącego 

nowego tematu 

-  Zadania zgodne z 

realizowanym materiałem 

-Uczeń ma prawo zgłosić 

dwukrotnie brak zadania, po 

wykorzystaniu tego limitu uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną 

(co trzeci brak zadania) 

- Ocena nie podlega poprawie 

50% 

Odpowiedź ustna Materiał nauczania z 

trzech ostatnich 

lekcji 

- Bez zapowiedzi 

- Ocena nie podlega poprawie 

75% 

Aktywność Bieżący materiał 

nauczania 

- Zaznaczana w formie +/- 

- Ocena bardzo dobra po 

otrzymaniu 3 „+”, ocena 

niedostateczna po otrzymaniu 3 

„-” 

75% 

Udział w 

konkursach i 

olimpiadach 

Tematyka związana 

z biologią lub 

ochroną środowiska 

- Ocena ustalana jest w 

zależności od uzyskanego 

miejsca i rangi konkursu 

75% szkolny, 

100% 

międzyszkolny, 

wojewódzki 

Prace 

dodatkowe/Prace 

dla 

chętnych/Inne 

Materiał nauczania z 

bieżącej lekcji lub 

przygotowanie 

materiału 

- Ocena zależna od stopnia 

trudności zadania i 

zaangażowania ucznia w 

wykonanie pracy 

90% 
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dotyczącego 

nowego tematu 

 

Uczeń powinien uzyskać w ciągu semestru co najmniej 3 oceny. W ocenianiu bieżącym 

dopuszcza się stosowanie znaków +/- 

Nauczyciel przechowuje pisemne prace uczniów do końca bieżącego roku szkolnego. 

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej jeden z warunków: 

- opanował w pełni wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego z biologii 

- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną, 

- potrafi biegle stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych 

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, 

- dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych, 

- wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach, 

- potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, 

- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

- wykonuje dodatkowe zadania i polecenia 

- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza 

nią, 

- pod kierunkiem nauczyciela SP2 odnosi znaczące sukcesy w konkursach 

przedmiotowych  

-pod kierunkiem nauczyciela systematycznie i planowo rozwija swoje zainteresowania 

biologiczne 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w bardzo wysokim stopniu wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej, 

- wykazuje szczególne zainteresowania biologią, 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych 

sytuacjach, 

- bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji, 

- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze, 

- sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym, 

- potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je, 

- wykonuje prace i zadania dodatkowe 

- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną, 

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w stopniu dobrym wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, 

w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela, 

- posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny, 

- wykonuje proste preparaty mikroskopowe, 

- udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 

- jest aktywny na lekcji, 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował minimum wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej 

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności, 
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- z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, 

wykresy, itp., 

- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym, 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie 

przekreślają one możliwości dalszego kształcenia, 

- wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem 

nauczyciela, 

- z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne, 

- wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej, 

- jest mało aktywny na lekcji, 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, 

koniecznymi do dalszego kształcenia, 

- nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi, 

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac 

domowych, 

- nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy 

pomocy nauczyciela, 

- wykazuje się bierną postawą na lekcji, 

5. Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej 

Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są: ocena 

śródroczna i roczna, które ustalane są na podstawie średniej ważonej zgodnie z zakresami 

przyjętymi w WSO, a także wkładem pracy, zaangażowaniem i możliwościami 

intelektualnymi ucznia. Zakresy ocen śródrocznych i rocznych na podstawie średniej 

ważonej:  

1 – 1,59 – ocena niedostateczna  

1,6 – 2,59 – ocena dopuszczająca  

2,6 – 3,59 – ocena dostateczna  

3,6 – 4,59 – ocena dobra  

4,6 – 5,59 – ocena bardzo dobra  

5,6 – 6 – ocena celująca 

 

 

6.  Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna oraz tryb odwołania się od ustalonych ocen klasyfikacyjnych opisane są 

w statucie szkoły.  

 

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie, uwzględniające materiał przewidziany  

w programie nauczania danej klasy są dostępne (do wglądu) u nauczyciela biologii 


