
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – BIOLOGIA 
Poziom podstawowy 
 

I. Ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów określa 
Wewnątrzszkolny System Oceniania. 
 

II.  Szczegółowe zasady oceniania uwzględniające specyfikę zajęć edukacyjnych są 
zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania, które stanowią uzupełnienie do 
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i muszą być z nim zgodne. 
 

III. Cele i zadania oceniania 
 
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1. bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, informowanie 
ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o jego postępach  w tym zakresie  

2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił 
dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3. pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań oraz 
udzielanie uczniowi  wskazówek do samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

4. wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, 
5. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce, 
6. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce 

oraz  szczególnych uzdolnieniach ucznia, 
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 
wychowawczej. 

 
IV. Obowiązki w zakresie oceniania:  

 
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych . 
Zapoznanie uczniów z powyższymi informacjami nauczyciel potwierdza zapisem tematu 
lekcji na pierwszych zajęciach w roku szkolnym. Obowiązujący Przedmiotowy System 
Oceniania jest dostępny dla uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) w odrębnej zakładce 
na stronie szkoły.  
 

Rodziców/prawnych opiekunów informuje się o ocenianiu poprzez: 

 Kontakty indywidualne z rodzicami 

 Umieszczanie  ocen wraz z komentarzem/uwagami w dzienniku elektronicznym 

 Podczas spotkań z rodzicami 



 Udostępnianie sprawdzianów wykonanych przez uczniów, do wglądu w ciągu całego 
roku szkolnego 

 
V. Indywidualizacja pracy z uczniem 
 

1)  Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

2)  Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia zgodnie z zapisami statutu 
 

VI.  Metodologia oceniania i funkcje oceny  
 
1) Oceny szkolne składają się z wyniku dydaktycznego i komentarza.   
2)  Ustalone oceny są jawne i powinny być opatrzone komentarzem, którego rolą 

jest wskazywanie postępów, motywowanie ucznia do rozwijania swoich 
zdolności, wykorzystywania swojego potencjału oraz przezwyciężania 
napotykanych trudności.  

3) Oceny są informacją zwrotną dla ucznia (funkcja informacyjno –regulująca). 
4) Oceny uczniów są informacją zwrotną dla nauczycieli, którzy powinni 

modyfikować stosowane metody pracy, formy organizacyjne i formy 
sprawdzania osiągnięć  (funkcja informacyjno –regulująca). 

5) W pracy z uczniem nauczyciel uwzględnia: wyniki diagnozy umiejętności 
przeprowadzonej w momencie rozpoczęcia IV etapu edukacyjnego oraz 
planuje ocenianie kształtujące i sumujące (funkcja społeczno – selekcyjna). 

6) Przedmiotowy System Oceniania jest spójny  z programem nauczania  i opisuje 
wszystkie stosowane przez nauczyciela formy sprawdzania efektów 
kształcenia . 

7) Kształcenie musi podlegać formalnej, systematycznej kontroli dydaktycznej – 
(funkcja motywacyjno – wychowawcza). 

8) Nauczyciel stosuje systematycznie różnorodne formy sprawdzania 
uzyskiwanych przez uczniów efektów kształcenia.  

 
VII. Rola oceniania kształtującego i sumującego w procesie kształcenia 

 
1)  Ocenianie kształtujące jest procesem ciągłym, więc występującym stale  

i w różnorodnych formach sprawdzania efektów kształcenia, pomaga  
w rozpoznaniu postępów oraz braków i umożliwia natychmiastowe ich 
uzupełnianie. Pokazuje, gdzie w procesie uczenia się jest uczeń, zatem sprzyja 
poprawie jakości kształcenia. Pomaga nauczycielowi indywidualizować pracę  
z uczniem oraz korygować stosowane metody pracy, formy organizacyjne  
i formy sprawdzania osiągnięć. 

 
2) Ocenianie sumujące kończy i podsumowuje proces kształcenia na danym 
etapie. Nauczyciel sprawdza przewidywane przez siebie efekty osiągnięte przez 
uczniów.  



 
Kompetencje kluczowe i społeczne zawierające się w metodach/formach organizacyjnych 
pracy 
 
VIII.  Kompetencje kluczowe  

 
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia 
ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym należą:   

1) czytanie - umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego 
przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia 
własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa  
 w życiu społeczeństwa; 

2) myślenie matematyczne - umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki 
 w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu 
matematycznym; 

3) myślenie naukowe - umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze 
naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także 
formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych 
dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

4)  umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, 
zarówno w mowie, jak i w piśmie; 

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi; 

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 
8) umiejętność pracy zespołowej. 

 
IX.  Kompetencje społeczne 

 
Do najważniejszych kompetencji społecznych kształtowanych u ucznia w trakcie 
zajęć z biologii należą:  

1) współpraca z innymi uczniami, umiejętność dyskusji i prezentacji efektów 
pracy na forum – uczeń komunikuje się z innymi uczestnikami procesu 
dydaktycznego, 

2) dbałość o środowisko naturalne – uczeń dostrzega konieczność podejmowania 
działań na rzecz ochrony bioróżnorodności;  

3) odpowiedzialność – uczeń podejmuje odpowiedzialne działania w celu 
ochrony zdrowia swojego oraz osób w najbliższym otoczeniu;  

4) tolerancja – uczeń szanuje prawo innych do odmiennego zdania, sposobu 
zachowania, obyczajów i przekonań, jeżeli nie stanowią one zagrożenia dla 
innych ludzi; przeciwstawia się przejawom dyskryminacji.  

 
X. Metody / formy organizacyjne pracy na lekcjach biologii wraz z kryteriami oceny:  
 
1. Projekt edukacyjny - Tematyka projektów ustalana jest na zajęciach i odnosi się do 

wymagań szczegółowych podstawy programowej. Uczniowski projekt edukacyjny 



powinien mieć charakter zespołowy, choć poszczególne zadania mogą  być wykonywane 
indywidualnie. 

Realizując projekt, uczeń: 
1) zdobywa wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem projektu; 
2) wybiera problem lub działanie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami  i założonymi 
celami projektu; 
3) poszukuje sposobów zbadania i rozwiązania problemu oraz skutecznego 
przeprowadzenia założonego w projekcie działania; 
4) organizuje własną pracę i współpracuje z innymi uczestnikami projektu; 
5) wytrwale i w przemyślany sposób dąży do realizacji zamierzonego celu; 
6) przygotowuje i przeprowadza publiczną prezentację efektów projektu (np. na 
forum klasy, szkoły, gminy). 
 
Etapy realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego oraz zadania nauczyciela: 
1) wprowadzenie: nauczyciel przekazuje podstawy wiedzy na temat wybranego 
zagadnienia i pomaga uczniom zdobyć umiejętności umożliwiające przeprowadzenie 
projektu; 
2) wybór problemu i formy działania: nauczyciel przedstawia możliwe tematy 
projektów lub pomaga uczniom w zaproponowaniu własnego tematu; 
3)  zaplanowanie pracy nad projektem i prezentacji końcowej: nauczyciel pomaga 
w stworzeniu planu działań i podziału zadań, w wyborze formy prezentacji końcowej, 
podaje kryteria oceniania; 
4) realizacja zaplanowanych działań: nauczyciel konsultuje i akceptuje realizację 
kolejnych etapów zadania;  
5) publiczna prezentacja efektów: nauczyciel stwarza możliwość publicznej prezentacji 
efektów projektu oraz ocenia go. 

 
2. Dyskusja punktowana 
 
Uczestnicząc w dyskusji, uczeń: 

1) Kształtuje umiejętności komunikowania się w języku ojczystym, 
2) Przygotowuje się do wypowiedzi publicznych,  
3) Prezentuje własne poglądy, 
4) W sposób twórczy rozwiązuje problemy, konstruktywnie zachowuje się  

w sytuacjach konfliktowych, 
5) Szanuje prawo do wypowiedzi innych, do odmiennego zdania, sposobu 

zachowania, obyczajów i przekonań. 
 

Etapy realizacji uczniowskiej dyskusji oraz zadania nauczyciela: 
 

1) Tworzy dwie drużyny, 
2) Określa wraz z uczniami temat i czas trwającej dyskusji, 
3) Tworzy warunki do prezentacja stanowisk przez członków grup, 
4) Przydziela punkty za podanie rzeczowych argumentów i trafnych wypowiedzi 

merytorycznych, 
5) Odejmuje punkty za niewłaściwe odpowiedzi oraz nieadekwatne do zaistniałej 

sytuacji zachowania. 



6) Zajmuje bierne stanowisko podczas dyskusji, obserwuje i słucha  wypowiedzi 
uczniów; 

7) Podsumowuje zajęcia po ich zakończeniu i ocenia udział poszczególnych 
uczestników w dyskusji. 

 
3.  Prezentacje multimedialne  
 
Przygotowując prezentacje uczeń: 
1)  Doskonali umiejętność komunikowania się w języku ojczystym,  
2)  Doskonali umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi, 
3)  Planuje i organizuje własny proces edukacyjny, 
4) Uczy się pracować w grupie, 
5) Kształtuje umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. 
 
Etapy realizacji pracy na lekcji: 
1) Nauczyciel wraz uczniami ustala tematykę prezentacji 
2) Uczniowie otrzymują instrukcję i niezbędny czas na przygotowanie się do zadania, 
nauczyciel określa kryteria oceniania; 
3) Realizacja zaplanowanych działań: nauczyciel konsultuje i akceptuje realizację kolejnych 
etapów zadania; 
4) Publiczna prezentacja efektów: nauczyciel stwarza możliwość publicznej prezentacji 
efektów prezentacji oraz ocenia ją. 
 
4. Praca z różnymi typami źródeł 
 
Pracując z różnymi typami źródeł uczeń: 
1) Doskonali umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania 

tekstów, 
2) Kształtuje myślenie logiczne (rozwiązuje zadania problemowe), 
3) Samodzielnie formułuje wnioski, 
4) Kształtuje umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. 
 
Źródła będą wykorzystywane przy realizacji ćwiczeń kart pracy. 
 

 
XI.   Zakres i formy sprawdzania osiąganych przez uczniów efektów kształcenia: 

 
Obowiązkowe formy aktywności ucznia: 

a) sprawdziany pisemne całogodzinne, zapowiadane z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem.  

b) kartkówka (co najmniej 2 w ciągu roku), zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem, obejmujące materiał maksymalnie z 3 ostatnich tematów. 

c) karty pracy z zadaniami problemowymi (co najmniej 2 w ciągu roku), 
rozwiązywanymi na podstawie analizy materiałów źródłowych (artykuły 
naukowe, filmy dokumentalne) 
 



Nieobowiązkowe formy aktywności ucznia: 

d) wypowiedzi ustne - oceniane pod względem merytorycznym, a także 
posługiwania się językiem przedmiotowym, 

e) prace domowe, 

f) prace dodatkowe (np. prezentacje multimedialne, referaty, materiały 
upowszechniające wiedzę biologiczną), 

g) aktywny udział w dyskusji, pracy w grupach metodami aktywnymi, 

h) aktywny udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i pozaszkolnych) 

i) prace wykonane w ramach realizowanych projektów edukacyjnych - 
warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest przedstawienie wyników pracy w 
terminie ustalonym z nauczycielem. 

 

Zasady związane z przeprowadzaniem sprawdzianów. 
 

1) Sprawdziany zapowiadane są z min. tygodniowym wyprzedzeniem, a informacja o ich 
zaplanowanym terminie zamieszczana jest  w dzienniku elektronicznym. 

2) Nauczyciel podaje uczniom szczegółowe efekty kształcenia sprawdzane na 
sprawdzianie, który jest z nimi zgodny. 

3) Uczeń powinien być zapoznany z kryteriami stosowanymi przy ocenianiu sprawdzianu. 
4) Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać go w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem. Nieobecność ucznia na sprawdzianie zaznaczana jest w dzienniku jako 
„nb”. 

5) Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem.  
6) Sprawdzone i ocenione prace uczeń jak i jego rodzic otrzymuje do wglądu na zasadach 

określonych przez nauczyciela. 
7)  W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu lub 

uzasadnionej nieobecności klasy, termin zostanie uzgodniony ponownie, ale nie może 
się odbyć na pierwszych zajęciach po powrocie nauczyciela lub klasy. 

8) W przypadku oceniania obowiązkowych form aktywności ucznia, przyjmuje się skalę 
punktową przeliczaną na oceny cząstkowe w/g kryteriów ustalonych przez nauczyciela i 
znanych uczniom: 

 

% udzielonych poprawnych odpowiedzi Ocena szkolna 

Wynik  40% niedostateczny 

Wynik  40% < 60% dopuszczający 

Wynik  60% poniżej 75% dostateczny 

Wynik  75% poniżej 90% dobry 

Wynik   90% bardzo dobry 

 
Ocenę celującą uzyskuje uczeń w przypadku,  gdy osiągnie 90% poprawnych odpowiedzi  

z zadań obowiązkowych i rozwiąże zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu 

trudności. 

Powyższa skala może ulec zmianie, jako wynik dostosowania form i metod pracy  

do możliwości zespołu klasowego lub konkretnego ucznia (np. dysfunkcyjnego). 



Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzonej pracy i zapoznania się z błędami oraz 

wyjaśnienia ich przez nauczyciela.  

Osoby pracujące na sprawdzianach i kartkówkach niesamodzielnie, otrzymują ocenę      

niedostateczną. 

9) W przypadku oceniania nieobowiązkowych form aktywności ucznia, nauczyciel bierze 
pod uwagę: 

- poprawność merytoryczną, 

- dobór treści, 

- rodzaj wykorzystanych materiałów źródłowych i ich selekcję, 

- terminowość, 

- sposób prezentowania wyników pracy, 

- nakład pracy w stosunku do możliwości ucznia, 

- staranność wykonania zadania. 

 

XII. Procedura wystawienia oceny semestralnej i rocznej: 
1. Wystawiając ocenę semestralną i roczną  nauczyciel bierze pod uwagę 

systematyczność, solidność i pracowitość, a także predyspozycje ucznia, jego starania  

i ograniczenia (np. zalecenia zawarte w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

sytuację zdrowotną czy rodzinną). 

2. Wystawienia oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje nauczyciel na 

podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny z prac wymagających 

od uczniów wykazania się wieloma umiejętnościami (sprawdziany, projekty, konkursy). 

1. Wystawiając ocenę roczną nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe 
zdobyte w ciągu całego roku szkolnego.  

2. Ocena na pierwszy semestr  i ocena prognozowana na miesiąc przed klasyfikacją 
mają charakter orientacyjny i nie decydują o ocenie rocznej. 

3. Aby otrzymać ocenę pozytywną na koniec roku szkolnego uczeń musi spełnić 
następujące warunki: 

a) uzyskać co najmniej 3 oceny cząstkowe w każdym semestrze, w tym z 
obowiązkowych form aktywności.  

b) uzupełnić braki programowe z działów wskazanych przez nauczyciela  
(w przypadku wysokiej absencji na zajęciach lub wystawionej oceny 
niedostatecznej na pierwszy semestr).   

 

PSO został opracowany na zebraniu zespołu przyrodniczego ZSLiT nr 1 w dniu 28.08.2014r.  

 

Nauczyciele biologii: 

Aleksandra Szemet 

Tomasz Pawlak 

Tabela określająca częstotliwość oceniania w odniesieniu do form sprawdzania osiągnieć 

edukacyjnych oraz czas występowania oceniania w odniesieniu do poszczególnych działów 

programowych jest załącznikiem nr 1 do przedmiotowego systemu oceniania 

 



 
 


