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I. Kontrakt między nauczycielem a uczniem 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości. 
2. Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 
3. Sprawdziany są  zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem potwierdzonym 

wpisem w terminarzu dziennika elektronicznego. Podany jest zakres sprawdzanych 
umiejętności i wiadomości. 

4. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 
5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
6. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie czy kartkówce  wpisuje się do dziennika  

„0”. Oznacza to, że uczeń ma napisać zaległą pracę pisemną i wówczas  „0” zostaje zastąpione 
oceną. 

7. Każdy sprawdzian napisany na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawić. Poprawa 
jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o wynikach. 
Uczeń poprawia dany sprawdzian tylko jeden raz i brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna 
dwóch uzyskanych ocen. 

8. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma prawo nie być 
oceniany przez trzy dni po powrocie, jednak nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów. 

9. Uczeń ma prawo do dwukrotnego  w ciągu półrocza  zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. 
Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak   zadania domowego, nieprzygotowanie 
do odpowiedzi. Po wykorzystaniu określonego limitu uczeń otrzymuje za każde 
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. Nauczyciel zgłasza również zaistniały fakt 
wychowawcy,  który obniża ocenę  zachowania w rubryce „wywiązywanie się z obowiązków 
ucznia”. 

10. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia z opinii 
lub orzeczenia. 

11. Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z Ocenianiem 
Przedmiotowym. Wymagania na poszczególne oceny są udostępnione uczniom. Oceny są 
jawne, oparte o poznane kryteria. 

12. Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach cząstkowych 
i końcowych na wywiadówkach, w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem oraz 
poprzez dziennik elektroniczny. Podczas indywidualnych spotkań są udostępnione do wglądu 
pisemne prace uczniów. 

13. Rodzice i uczniowie zostają powiadomieni o proponowanych uczniom ocenach z przedmiotu 
na półrocze tydzień przed i koniec roku szkolnego na dwa tygodnie przed klasyfikacją 
półroczną i roczną poprzez wpis w dzienniku elektronicznym. O grożących uczniom ocenach 
niedostatecznych z przedmiotu rodzice uczniów zostają poinformowani pisemnie na jeden 
miesiąc przed klasyfikacją półroczną i roczną. 

14. Na koniec półrocza nie przewiduje się żadnych sprawdzianów zaliczeniowych. 
15. Uczeń ma możliwość poprawy oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej. W takim  przypadku 

uczeń jest zobowiązany do napisania testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności z 
całego roku. Procedury przebiegu egzaminu znajdują się w Statucie Szkoły. Uczeń może 
otrzymać ocenę wyższą z przedmiotu co najwyżej o jeden stopień. 
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II.        Formy aktywności na lekcjach biologii  

1. Na lekcjach biologii pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących form 
aktywności: 
 
a) lekcyjnej  

-  swobodne wypowiedzi,  
-  wypowiedzi kierowane, 
-  odpowiedź ustna,  
-  wypowiedź pisemna ( opracowanie, opis, projekt itp.),  
-  odpowiedź pisemna (sprawdzian, test, kartkówka ),  
-  ćwiczenia laboratoryjne,  
-  udział w lekcji, praca w grupie,  
-  umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy,  
-  stosowanie wiedzy w praktyce , 
-  prezentacja multimedialna (indywidualna i grupowa),  
-  prace długoterminowe np. hodowle, obserwacje przyrodnicze, zielnik. 
 
b) pozalekcyjnej  

 
-  osiągnięcia w konkursach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich, 
-  praca w ramach zajęć dodatkowych,  
-  inne formy pracy pozalekcyjnej (np. udział w programach edukacyjnych i projektach). 
 

2. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. Przyjmuje się następującą 
skalę ocen: 

 Stopień celujący  6 

 Stopień bardzo dobry 5 

 Stopień dobry  4 

 Stopień dostateczny 3 

 Stopień dopuszczający 2 

 Stopień niedostateczny 1 

 
3. Przyjmuje się także następujące oznaczenia w dzienniku elektronicznym: 

 Brak zadania   bz 

 Nieprzygotowanie  np. 

 Aktywność na lekcji  +, - 

 Nieobecność ucznia podczas pisemnych sprawdzianów i kartkówek  „0” 
 

      4.    Aktywność na lekcji oceniana jest za pomocą „plusów” i „minusów”: 

a) plus (+) uczeń może otrzymać za: 
- aktywność na lekcji, 
- prace domowe, 
- z pracy zespołu na lekcji. 

b) minus (-) uczeń może otrzymać za:  
- brak pracy domowej, 
- brak zeszytu przedmiotowego, 
- brak zaangażowania w pracy na lekcji (w sytuacji uzasadnionej) 

 

Plusy i minusy są przeliczane są na ocenę wyrażoną stopniem: 
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Za 7 plusów uczeń uzyskuje ocenę celującą 
Za 5 plusów uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą 
Za 4 plusy uczeń uzyskuje ocenę dobrą 
Za 3 plusy uczeń uzyskuje ocenę dostateczną 
Za 3 minusy uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną 
 

5. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku (+), który podwyższa ich wartość o 0,35 
stopnia. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku (-), który obniża ich wartość o 0,25 
stopnia.  Oceny ze sprawdzianów, kartkówek, śródroczne i  roczne wystawiane są bez znaków. 

III.     Wystawianie ocen 

1.  W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe 
     wg kryteriów: 

100% - 97% - ocena celująca 
96% - 90% - ocena bardzo dobra 
89% - 70% - ocena dobra 
69% - 50% - ocena dostateczna 
49% - 30% - ocena dopuszczająca 

            29% - 0% - ocena niedostateczna  
 
2. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia z ocen cząstkowych. 
    Uwzględnia ona „wagę” otrzymanych przez uczniów wyników według poniższych kryteriów. 
 

Wskaźnik osiągnięć uczniów „Waga” 
Sprawdziany i testy 5 punktów 

Kartkówki 4 punkty 

Odpowiedzi ustne 3 punkty 

Ćwiczenia praktyczne, prace dodatkowe, doświadczenia, praca na lekcji, zadanie 2 punkty 

Aktywność  na lekcji 1 punkt 

Zielnik 4 punkty 

Działalność pozalekcyjna 3 punkty 

Karty pracy 2 punkty 

Projekty edukacyjne  4 punkty 

Konkursy 6 punktów 

 
3. Ocenę końcową obliczany według wzoru: 

 

4. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych według 
    następującej skali: 
Celujący – średnia ważona od 5,65 – 6,00 
Bardzo dobry - średnia ważona 4,65-5,64 
Dobry - średnia ważona 3,65 – 4,64 
Dostateczny - średnia ważona 2,65 – 3,64 
Dopuszczający - średnia ważona 1,65 – 2,64 
Niedostateczny - średnia ważona 1,64 i poniżej 
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5. Do każdej otrzymanej oceny nauczyciel udziela komentarza wraz ze wskazówkami dotyczącymi 
    poprawy. Przy ocenach z testów i sprawdzianów komentarz jest wpisany do e-dziennika. 
6. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 
7. Sprawdziany nie są oddawane do domu ucznia. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca 
    bieżącego roku szkolnego. 

IV. Ogólne wymagania ogólne na poszczególne oceny z biologii 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące 
   efektem jego samodzielnej pracy, 
-  prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną, 
-  potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, 
-  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, 
-  w pracach pisemnych osiąga 97% punktów możliwych do zdobycia i w pełni odpowiada na 
   dodatkowe pytania, 
-  bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
- 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, 
- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną, 
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 
- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 90% do 96% punktów możliwych do 
   zdobycia. 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w 
  szkolnej i pozaszkolnej działalności, 
- 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, 
- w pracach pisemnych osiąga od 70% do 89% punktów. 

  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu 
  biologii oraz takie, które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 
- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności, 
- z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy,  
- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym, 
- w przypadku prac pisemnych osiąga od 50% do 69% punktów. 
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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, 
- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 30% do 49% punktów. 

 

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, 
- w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 29% punktów. 

 
V.  Wymagania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

1. Uczniowie oceniani są według obniżonych kryteriów dostosowanych do ich możliwości zgodnie z 
zaleceniami podanymi w opinii lub orzeczeniu. 
2. Uczniowie, którzy posiadają orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oceniani są  według  
obniżonych  kryteriów  dostosowanych do ich możliwości. Otrzymują ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 
20% punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki. 

100% - 86% - ocenę celującą  
85% - 80% - ocenę bardzo dobrą 
79% - 60% - ocenę dobrą 
59% - 31% - ocenę dostateczną 
20% - 30% – ocenę dopuszczającą 

 
3. W przypadku osób z różnymi dysfunkcjami Ocenianie Przedmiotowe  uwzględnia możliwość 
odstępstwa od ustalonych wytycznych zarówno, co do formy prezentacji wyuczonych treści jak również 
czasu ich eksponowania. Jednakże takie odstępstwo nie zwalnia od obowiązku opanowania przez ucznia 
treści podstawowych, a więc minimalnych określonych w planach wynikowych dla poszczególnych klas.  

4. W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami percepcji wzrokowej należy  
zwracać uwagę na: 

- trudności z pisaniem pomimo dobrych wypowiedzi ustnych, 
- kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej, 
- wolne tempo czytania oraz problem zrozumienia czytanych treści, 
- niechęć do czytania tekstów, 
- popełnianie błędów przy przepisywaniu tekstów, 
- mylenie liter podobnych, 
- słaba pamięć wzrokowa, 
- liczne błędy ortograficzne. 

5. W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami percepcji słuchowej należy zwracać 
uwagę  na: 
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- trudności z odróżnianiem podobnych słów, 
- nieprawidłową wymowę, 
- trudności w rozumieniu tekstu. 

6. W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami orientacji przestrzennej należy 
zwracać uwagę  na: 

- niewłaściwe określanie położenia przedmiotów, 
- problemy z wykonywaniem tabel, 
- mylenie kierunku zapisu, 
- przestawianie liter, 
- przeskakiwanie kierunków, 
- trudności ze zrozumieniem treści dotyczących stosunków przestrzenno-czasowych. 
 

7. W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami lateralizacji i rozwoju słuchowego 
należy zwracać uwagę  na: 

- trudne do odczytywania ręczne pismo, 
- wolne tempo pisania, 
- niestaranne zeszyty. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 


