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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – BIOLOGIA 

rok szkolny 2021/2022 

I. Co oceniamy? 

1. Wiadomości 

2. Umiejętności przedmiotowe: 

- posługiwanie się pomocami dydaktycznymi, np. mikroskopem, modelami 

komórek, narządów 

- interpretacja i rozumienie tekstów 

- analiza i interpretacja wyników obserwacji i9 doświadczeń 

- interpretacja współzależności budowy i funkcji poznanych struktur 

- gromadzenie danych 

3. Umiejętności kluczowe 

 

II. Narzędzia pomiaru 

1. Wiadomości 

- odpowiedź ustna 

- odpowiedź pisemna: kartkówka, test, sprawdzian 

- praca domowa 

 

III. Jakie są kryteria oceny? 

1. Wypowiedzi ustne: 

6 – wypowiedź bezbłędna, samodzielna, wyczerpująca 

5 – wypowiedź bezbłędna, samodzielna, niepełna 

4 – wypowiedź bezbłędna, samodzielna, niepełna, wymagająca uzupełnień 

3 – wypowiedź samodzielna, niepełna z nielicznymi błędami merytorycznymi 

2 – wypowiedź wymagająca wsparcia nauczyciela, niepełna z nielicznymi błędami 

merytorycznymi 

1 – wypowiedź niesamodzielna z poważnymi błędami merytorycznymi, omijająca 

najistotniejsze zagadnienia 

2. Dłuższe opracowanie 

3. Praca domowa – j.w. 

4. Praca pisemna: 

0 – 30% ocena niedostateczna 

31 – 50% ocena dopuszczająca 

51 – 74% ocena dostateczna 

75 – 90% ocena dobra 

91 – 99% ocena bardzo dobra 

100% ocena celująca 

Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu w wyznaczonym terminie. 

Średnie ważone poszczególnych kategorii 

Praca domowa, zeszyt – waga 1 

Aktywność, prezentacja – waga 2 

Zajęcia laboratoryjne, kartkówka, odpowiedź ustna – waga 3 
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Sprawdziany sumatywne, poprawa sprawdzianu sumatywnego – waga 4 

Sprawdzian, poprawa sprawdzianu – waga 5 

Uczeń może poprawiać kartkówkę jeśli otrzymał ocenę niedostateczną -waga 3. 

Każdy uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze jeśli jest jedna godzina 

biologii w tygodniu. Jeśli są 2 godziny w tygodniu lub więcej – uczeń może zgłosić dwa 

nieprzygotowania w semestrze. 

 

IV. W jaki sposób wystawiamy ocenę semestralną? 

Ocena semestralna jest średnią ważoną zdobytych wcześniej ocen i mieści się w 

następujących progach: 

1,71 – dopuszczający 

2,66 – dostateczny 

3,51 – dobry 

4,51 – bardzo dobry 

5,31 – celujący 

Ocenę śródroczną uczeń uzyskuje na podstawie nie mniej niż trzech ocen bieżących, 

ocenę roczną zaś na podstawie nie mniej niż sześciu ocen bieżących. 


