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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII na rok szkolny 2020/21 

z uwzględnieniem nauczania zdalnego 

 

Przedmiotowy system oceniania z biologii  opracowany został w  oparciu o: 

Podstawę programową kształcenia z biologii na poziomie podstawowym 

i rozszerzonym, statut. 

 

Przedmiotem oceniania są: 

− wiadomości, 

− umiejętności 

− aktywność ucznia, 

− umiejętność pracy w grupie.  

 

Cele ogólne oceniania na lekcjach biologii: 

 

− rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia   wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych, 

− poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w tym  zakresie, 

− motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

− pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym, 

− przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka, 

− dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego 

nauczania,   prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem, 

− pomoc uczniowi z trudnościami edukacyjnymi. 

 

Metody i narzędzia, które mogą sprawdzać osiągnięcia edukacyjne ucznia 

z biologii: 

 

1. Odpowiedzi ustne (przynajmniej raz w półroczu) odpowiedź na określony   

temat, charakteryzowanie procesów biologicznych, umiejętność wnioskowania    

przyczynowo-skutkowego itp. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość 

materiału z trzech ostatnich tematów lekcji, w przypadku lekcji 

powtórzeniowych z całego działu. W przypadku nauczania zdalnego uczeń 

łączy się z nauczycielem przy udziale komputera i ma obowiązek posiadać 

kamerę i głośnik (zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły uczeń ma 

możliwość wypożyczenia ww. sprzętu ze szkoły).  

2. Sprawdziany pisemne 30 min. - 45 min.- 1.5godz. (zależnie od zakresu 

sprawdzanego materiału, poziomu kształcenia i profilu), w tym: testy 

dydaktyczne z zadaniami jednokrotnego i /lub wielokrotnego wyboru, 

a w  lasach medycznych sprawdziany z zadań otwartych i zamkniętych  

przeprowadzane po zakończeniu każdego działu tematycznego, zapowiadane 

tydzień wcześniej. W przypadku nauczania zdalnego przewidziane są 

sprawdziany wiadomości i wysłanie odpowiedzi do nauczyciela w formie 

spakowanego pliku Word we wskazane miejsce i w określonym czasie.   

3. Prace domowe (zakładanie hodowli i przeprowadzanie doświadczeń, 

opracowywanie zadanych treści materiału, rozwiązywanie zadań w zeszycie). 

W przypadku nauczania zdalnego uczeń wysyła nauczycielowi na wskazany 

adres i w określonym czasie zadania, dowody przeprowadzonych 

doświadczeń, hodowli np. w formie zdjęć. Forma jest wcześniej ustalona.   
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4. Preparatyka mikroskopowa (klasy medyczne) umiejętność ustawiania obrazu 

i rozpoznawanie preparatów mikroskopowych, wykonywanie preparatów 

żywych (tylko na  lekcjach w grupach). 

5. Założenie zielnika i znajomość gatunków roślin (klasy medyczne)  

6. Projekty uczniowskie i prezentacje np. multimedialne do wyboru przez ucznia. 

W przypadku nauczania zdalnego to ważny element uzyskania oceny. 

Uczniowie łączą się z nauczycielem i prezentują przygotowany materiał na 

lekcji online lub poza lekcją w ustalonym przez nauczyciela czasie 

niekolidującym z innymi zajęciami.  

7. Inne formy aktywności (osiągnięcia na szczeblu  co najmniej wojewódzkim 

konkursów i olimpiad). 

8. Praca na lekcji – aktywność. W przypadku nauczania zdalnego jak 

i bezpośrednio w szkole szczególnie aktywność uczniowska pomaga w 

prowadzeniu lekcji i opanowaniu materiału. Oceniana jest również 

pomysłowość , chęć poszukiwania, biologiczna kreatywność.   

 

Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów. 

Prawa i obowiązki ucznia na zajęciach  lekcyjnych. 

  

Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn  losowych (choroba , sytuacja 

trudna rodzinna) zgłasza  się do nauczyciela po powrocie do szkoły w celu 

ustalenia terminu zaliczenia. Czas i sposób  zaliczenia materiału uczeń 

uzgadnia z nauczycielem 

Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu 3 tygodni. Nauczyciel, 

oddając prace omawia je, podaje punktację. Uczeń otrzymuje pracę do 

wglądu na lekcji, na której nauczyciel rozdaje sprawdzone prace, na 

konsultacjach lub w czasie ustalonym z uczniem. Przed każdym sprawdzianem 

pisemnym i na lekcji poprawkowej uczniowie są zobowiązani do wyłączenia 

telefonów komórkowych. W przypadku nauczania zdalnego jw.  

1. Oceny można poprawić. Poprawa jest dobrowolna, odbywa  się poza lekcjami 

a termin poprawy wyznacza nauczyciel po konsultacji z uczniem.  Ocena jest 

wpisana do dziennika elektronicznego. Przy wystawieniu oceny będą brane 

pod uwagę dwa wyniki.   W przypadku nauczania zdalnego nauczyciel ustala 

termin poprawy zwykle po lekcjach w MS Teams. 

2. Umożliwienie zwolnienia ze sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej w     

wyjątkowych przypadkach losowych. Należy taką sytuację zgłosić 

nauczycielowi przed lekcją ze sprawdzianem. W nauczaniu zdalnym rodzic lub 

uczeń pełnoletni komunikuje się z nauczycielem przez e-dziennik lub MS 

Teams.  

3. Uzupełnienie braków z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem 

w przypadku zgłoszenia chęci przez ucznia. W nauczaniu zdalnym jw.  

4. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania (np.) ucznia do odpowiedzi ustnej 1 raz 

w półroczu przy 1 i 2  godz.  biologii  w tygodniu i 2 razy w półroczu przy większej 

ilości  godzin biologii  w tygodniu.  W nauczaniu zdalnym jw. 

5. Zgłoszenia 1 raz w półroczu braku pracy domowej. Brak lub nieprzygotowanie  

uczeń zgłasza po sprawdzeniu listy obecności. W nauczaniu zdalnym jw. 

 

Uwaga: Za nieprzygotowanie do lekcji rozumie się nieopanowanie materiału 

z trzech ostatnich tematów lekcji lub  brak pracy  domowej.    
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Sposoby informowania uczniów: 

 

Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO. 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny udostępnione są wszystkim 

uczniom  na stronie internetowej szkoły. Oceny są jawne, oparte o opracowane 

kryteria. Sprawdziany są do wglądu ucznia w celu zapoznania się z ewentualnymi 

błędami i  niedociągnięciami, a także po to, by sprawdzić prawidłowość 

oceniania i punktacji. Po każdym sprawdzianie uczeń odnotowuje w zeszycie 

swoje błędy w celu poprawy. Podczas odpowiedzi ustnej uczeń otrzymuje wpis 

oceny do zeszytu przedmiotowego. W przypadku nauczania zdalnego nauczyciel 

informuje ustnie ucznia o ocenie z odpowiedzi oraz wysyła uczniom drogą 

elektroniczną wyniki sprawdzianu.  

 

Ocena śródroczna i roczna ustalana jest według następującego schematu, od 

poniższych zasad nauczyciel może dokonać odstępstwa na korzyść ucznia: 

 

Lp. 

Zakres średniej ważonej 

obliczonej na podstawie 

 wyników procentowych 

[%] 

Zakres średniej ważonej 

obliczonej na podstawie 

ocen szkolnych (dziennik 

elektroniczny) 

Ocena roczna 

1 0 – 39 P < 1,75 niedostateczny 

2 40 – 54  1,75 ≤ P < 2,6 dopuszczający 

3 55 – 75  2,6 ≤ P < 3,6 dostateczny 

4 76 – 87 3,6 ≤ P < 4,6 dobry 

5 88 – 94 4,6 ≤ P < 5,5 bardzo dobry 

6 95 – 100 5,5 ≤ P celujący 

 

Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej: 

 

Wystawianie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, 

przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów , w drugiej kolejności jest  

odpowiedź  ustna   Pozostałe oceny są  wspomagające. Na biologii obowiązuje 

system oceniania procentowego.  

 

Dla ocen ustalone zostały następujące wagi: 

• sprawdziany, testy waga 5  

• odpowiedź ustna waga  3  

• praca domowa, prezentacje waga 1 

• zielnik waga 2 (klasy medyczne)  

 

 

Średnia powyżej 1.76 ocena dopuszczająca  

Średnia powyżej 2.76 ocena dostateczna  

Średnia powyżej 3.76 ocena dobra  

Średnia powyżej 4.76 ocena bardzo dobra  

Średnia powyżej 5.76 ocena celująca 
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Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych – sposoby podwyższenia oceny zaproponowanej przez 

nauczyciela ujęte zostały w § 108 Statutu V Liceum Ogólnokształcącego. 

 

UWAGA: Przewidywana ocena może ulec zmianie, po uwzględnieniu ostatnich 

prac klasowych, sprawdzianów itp.  

 

Wymagania edukacyjne - oceniane aktywności ucznia (wiedza, umiejętności): 

ogólne w zależności od poziomu kształcenia podstawowe lub rozszerzone 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

− uzyskiwał ze sprawdzianów  wyniki powyżej 95% i/lub spełnia wybrane poniższe 

kryteria: 

• stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych); 

• formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk; 

• proponuje rozwiązania nietypowe. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował  wiadomości i umiejętności uzyskując wyniki ze sprawdzianów 

powyżej 88% określone w podstawie programowej ; 

• stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych 

sytuacjach; 

• wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych 

źródeł wiedzy, np.:  wykresów, tablic, zestawień, encyklopedii, Internetu; 

• planuje i bezpiecznie przeprowadza doświadczenia; 

• zakłada hodowle, przewidując efekty i skutki końcowe. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej; 

• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego 

rozwiązywania typowych zadań i problemów; 

• korzysta z  wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy;  

• bezpiecznie wykonuje doświadczenia;  

• zapisuje i uzgadnia wnioski płynące z doświadczeń i obserwacji;  

• samodzielnie rozwiązuje zadania  o średnim stopniu trudności. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone 

podstawie programowej, które są konieczne do dalszego kształcenia; 

• z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do 

rozwiązywania typowych zadań i problemów; 

• z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: wykresy, 

tablice; 

• z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia biologiczne; 

• z pomocą nauczyciela zapisuje i uzgadnia wnioski płynące z doświadczeń  

oraz rozwiązuje zadania  o niewielkim stopniu trudności. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych 

podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego 

kształcenia; wiedza, której nie zdobył nie rzutuje na dalszy cykl kształcenia; 

• z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne  

o niewielkim stopniu trudności; 
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• z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje bardzo proste eksperymenty 

biologiczne  zapisuje wnioski. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej , które są konieczne do dalszego kształcenia, mają wpływ na 

procesy biologiczne i związki przyczynowo-skutkowe; 

• nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela przeprowadzić obserwacji 

i doświadczenia biologicznego; 

• nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym 

i odczynnikami chemicznym potrzebnymi do przeprowadzenia 

doświadczenia biologicznego.  

 

Diagnozowanie  

Klasy 1 medyczne na początku września podlegają diagnozie wstępnej z wiedzy, 

jaką posiadają po szkole podstawowej. W klasach medycznych na każdym etapie 

kształcenia odbywają się sprawdziany po każdym zrealizowanym dziale. W klasie 3 

medycznej odbywają się ponadto próbne matury przygotowane przez CKE i 

wydawnictwo Operon i Nowa Era.  

 

Autorka : Angelika Stańczyk  

   


