
Przedmiotowy System Oceniania z biologii  w Zespole 
Szkół Budowlanych i Odzieżowych   im. Henryka 
Sienkiewicza w Tczewie.  

  

1.    System opracowano w oparciu o następujące dokumenty:  

  

• Rozporządzenie Ministra     Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu   oceniania,  klasyfikowania  i  promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych.   

• Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.   

• Podstawy programowe. 

• Program nauczania biologii dla liceum ogolnokształcącego i technikum „Biologia na czasie” zakres 

podstawowy autorstwa Katarzyny Kłosowskiej wydawnictwo Nowa Era.   

• Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym „Biologia na czasie” autorstwa                   

Urszuli Poziomek, wydawnictwo Nowa Era. 

• Numer programu nauczania:  

   ZSBiO/biol.p./2019  

   ZSBiO/ biol.r./2019  

  

2.  Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania  

  

• Rozpoznanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności       w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej       i realizowanego 

programu nauczania oraz formułowanie oceny.  

• Pomoc uczniowi w dokonywaniu samooceny i planowania rozwoju.  

• Motywowanie ucznia do dalszej pracy.  

• Dostarczenie informacji uczniom, rodzicom (opiekunom prawnym) o ocenach.  

• Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.  

• Ustalenie jasnych kryteriów oceny.  

  

3. Prawa i obowiązki ucznia  

  

• Uczeń ma prawo raz  w ciągu każdego półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, które zwalnia go 

z odpowiedzi, zadania domowego i niezapowiedzianych kartkówek    ( nie dotyczy to powtórki i prac 

pisemnych zapowiedzianych ).  

• Prowadzenie zeszytu przedmiotowego / kart pracy ucznia jest obowiązkowe, powinien on zawierać 

notatki z każdej lekcji, również z tych, na których uczeń był nieobecny.  Karty pracy ucznia 

podlegają ocenie. 

• Sprawdziany i prace klasowe są obowiązkowe. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów mają 

najistotniejszy wpływ na ocenę śródroczną i końcoworoczną.   

• Jeżeli uczeń jest nieobecny na kartkówce, nauczyciel może (bez uprzedzenia) sprawdzić wiedzę 

ucznia z tego zakresu na nastepnej lekcji, na której uczeń jest obecny. Odmowa jest równoznaczna z 

oceną niedostateczną.  

• Kartkówka może być wcześniej niezapowiedziana. Kartkówki nie podlegają poprawie.  

• Sprawdzone prace pisemne uczeń otrzymuje w okresie do dwóch tygodni, nauczyciel omawia je na 

forum klasy. Prace są archiwizowane – uczniowie i ich rodzice mogą  je zobaczyć i otrzymać 

uzasadnienie wystawionej oceny.  

• W razie usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń jest zobowiązany napisać go w 

innym terminie w uzgodnieniu z nauczycielem, nie później jednak, jak przed następnym 

sprawdzianem i poza lekcjami.  



• Uczeń ma prawo poprawić negatywną ocenę ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od oddania 

prac. Poprawa odbywa się poza lekcjami. Otrzymana nota jest dopisywana do ocen i wlicza się do 

średniej razem z notą uzyskaną poprzednio.    

• Jeśli uczeń unika pisania sprawdzianu, nie przychodzi w określone dni lub mimo obecności na lekcji  

nie podejmuje próby napisania sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej 

poprawy.  

• Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn nieusprawiedliwionych lub uciekł z lekcji to 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.  

• Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy 

stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej, uczeń nie ma możliwości jej poprawy.  

• Nie ma możliwości poprawiania prac klasowych i sprawdzianów na tydzień przed klasyfikacją.  

• Nie przewiduje się prac pisemnych zaliczeniowych na zakończenie półrocza.  

• Uczeń jest  zwolniony z odpowiedzi ustnej, pisemnej lub sprawdzianu w pierwszym dniu po 

usprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej tydzień;  

• Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną otrzymaną na koniec pierwszego półrocza poprzez 

pracę pisemną lub/i odpowiedź ustną obejmującą niezaliczony materiał do 15 marca. Jeśli ponownie 

uzyska ocenę niedostateczną to pozytywną ocenę końcowo roczną może otrzymać tylko wtedy, gdy 

wykaże się odpowiednią wiedzą, a przewidywana ocena będzie na poziomie conajmiej dostatecznej. W 

przypadku oceny dopuszczającej w II półroczu, uczeń otrzymuje kolejną szansę na poprawę oceny z I 

półrocza pod warunkiem, ze jego frekwencja z przedmiotu jest na poziomie co najmniej 80%, a godziny 

są usprawiedliwione.  

• Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji  i  nie wymaganej ilości ocen, może być nieklasyfikowany 

(dla ucznia, o którym mowa, może być przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny. Sprawę dopuszczenia 

do egzaminu regulują odrębne przepisy).  

• O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców poprzez elektroniczny system 

kontroli Librus i na zebraniach z rodzicami.  

 

Zdalne nauczanie    

Lekcje zdalne odbywają się zgodnie z planem zajęć i trwają minimum 30 minut.  

Obecność jest obowiązkowa, sprawdzana i odnotowywana w dzienniku Librus.  

Uczeń ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt lub inne materiały i przybory zgodnie z ustaleniami 

nauczyciela.  

Uczeń ma obowiązek odpowiadać na każde pytanie nauczyciela, to znaczy mieć sprawny mikrofon i 

włączyć kamerę na prośbę nauczyciela.    

W przypadku trudności technicznych uczeń powinien zgłosić nauczycielowi przed lekcją, że będzie miał 

problem z pełnym uczestnictwem w lekcji (informacja powinna zostać przesłana drogą oficjalną Teams 

lub Librus).  

Oficjalną formą komunikacji z nauczycielem jest dziennik Librus i platforma Teams.  

Pracę uczniów przesyłane w inne miejsca niż platforma Teams nie będą podlegały ocenie.   

Nieusprawiedliwiony brak aktywności ucznia na lekcji on-line skutkuje oceną niedostateczną z pracy na 

lekcji, podobnie jak brak notatek z przebiegu lekcji (uczeń ma obowiązek na prośbę nauczyciela, w 

sposób określony przez nauczyciela, pokazać notatki i wykonane zadania).  

 

  

4. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności  

  

      a.   Odpowiedzi ustne z bieżącego materiału nauczania   

•   obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji oraz z zadania domowego,  

  

b.   Kartkówki   

• obejmują bieżące wiadomości z trzech ostatnich lekcji, bądź z zadania domowego,  



• mogą być niezapowiedziane, czas trwania 5-20 minut  

c.   Prace  klasowe i sprawdziany  

• obejmują materiał jednego lub dwóch działów tematycznych, czas trwania do jednej godziny 

lekcyjnej.   

• są zapowiadane z wyprzedzeniem 1 tygodniowym, przed każdą pracą pisemną uczniowie są 

informowani o zakresie materiału,   

d.   Ocena za aktywność  

• za zaangażowanie w przebieg  lekcji (udział w dyskusji, samodzielne przygotowanie zadań do 

realizacji podczas lekcji, pracę na lekcji, wypowiedzi ustne, zad. domowe) uczeń może otrzymać + 

za pięć  „+” otrzymuje  ocenę bardzo dobrą 

 

e.   Zadania domowe  

Jeśli zadanie domowe ma formę referatu, to ocena jest uzależniona od    zakresu materiału i sposobu 

prezentacji   

• Oceniane jest syntetyczne ujęcie problemu oraz umiejętność wysuwania wniosków.  

•  Brak zadania domowego jest odpowiednikiem oceny niedostatecznej. 

f.  praca w grupie - wykonywanie wspólnej pracy przez losowo wybrany zespół. 

g. karty pracy ucznia - jako forma pracy samodzielnej na lekcji lub jako zadanie domowe – oceniany 

jest dany temat. Karty pracy pełnią role zeszytu przedmiotowego, dlatego uczeń zobowiązany jest do 

systematycznego wypełniania kart pracy, zgodnie z realizowanym materiałem na lekcji. Brak 

uzupełnionych kart pracy skutkuje oceną niedostateczną. 

  

5.  Kryteria oceny:  

  

Przy wystawianiu ocen śródrocznych i końcowo rocznych największą wagę mają oceny odpowiednio 

prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnej, pozostałe. Oceny wystawia się według 

następującej skali:  

           0 – 40 % max ilości  punktów - niedostateczny  

41-50%  max ilości punktów   -  dopuszczający  

51-70% max ilosci punktów - dostateczny 

71-90% max ilosci punktów -    dobry  

91-99% max ilości punktów-   -  bardzo dobry  

100%  punktów -  celujący  

  

6. Osiągnięcia uczniów   

  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- wykazuje bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy  

- nie rozumie prostych poleceń  

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy  

- charakteryzuje go brak systematyczności i chęci do nauki  

  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

- wykazuje duże braki w wiedzy  

- przy biernej postawie na lekcjach przejawia chęć współpracy i odpowiednio motywowany potrafi przy 

pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia  

  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia  

- jego wiedza obejmuje podstawowe wiadomości i umiejętności  



- nie potrafi łączyć zagadnień biologicznych w logiczne ciągi i dokonywać ujęć problemowych  

- podejmuje próby rozwiązania zadań  

- rzadko jest aktywny na lekcjach  

  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- w zakresie wiedzy ma niewielkie braki  

- inspirowany przez nauczyciela potrafi rozwiązać zadania o pewnym stopniu trudności.   

- potrafi dostrzec zależności przyczynowo – skutkowe  

- wykazuje się aktywnością na lekcjach  

  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- w stopniu wyczerpującym opanował materiał podstawy programowej  

- samodzielnie potrafi interpretować problemy i procesy biologiczne   

- wykorzystuje różne źródła informacji oraz wiedzę z różnych dziedzin nauki  

- chętnie podejmuje się prac dodatkowych  

  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

- w stopniu wyczerpującym opanował materiał podstawy programowej  

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania  

- posiada dodatkową wiedzę zaczerpniętą z różnych źródeł informacji  

- bierze udział i osiąga sukcesy w olimpiadach biologicznych   

  

  

  

                                                                                       Opracowała: mgr Barbara Pieczewska   


