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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII 
W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE 

 
I. Kontrakt z uczniami: 
 
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w PSO formy aktywności ucznia.  
3. Sprawdziany są obowiązkowe.  
4. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, to musi napisać go po powrocie do szkoły w 

terminie ustalonym z nauczycielem. 
5. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej, pracy domowej, zeszytu 

ćwiczeń na zasadach i w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
6. Uczeń ma prawo poprawić uzyskaną niesatysfakcjonującą go ocenę w terminie dwóch roboczych 

tygodni od momentu jej uzyskania. 
7. Po tym terminie poprawa oceny jest niemożliwa. Poprawa oceny może odbyć się tylko jeden raz.  
8. Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej brane są pod uwagę zarówno oceny uzyskane 

przez ucznia w pierwszym terminie, jak i z poprawy.  
9. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.  
10. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.  
11. Nauczyciel daje uczniowi możliwość uzyskania dodatkowych ocen zadając, przynajmniej raz w 

semestrze, prace nadobowiązkowe.  
12. Prace nadobowiązkowe podlegają ocenie według standardowych kryteriów opisanych w PSO.  
13. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy 

sprawdzianów i kartkówek).  
14. Jako nieprzygotowanie ucznia do lekcji rozumie się także brak zeszytu, książki, ćwiczenia, pracy 

domowej. 
15. Wyczerpawszy limit dwukrotnej możliwości zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, za każde kolejne 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.   
16. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami 

MEN.  
17. Na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zostaną obniżone wymagania 

edukacyjne i dostosowane do możliwości ucznia. 
II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu: 
 
1. Wypowiedzi ustne:  
• kilkuzdaniowa wypowiedź,   
• prezentacja,  
• głos w dyskusji,  
2. Wypowiedzi pisemne:  
• odpowiedź na pytania opisowe i testowe  
• uzupełnienie poleceń z zeszytu ćwiczeń    
3. Zadania praktyczne:  
• niewerbalne wytwory pracy: album, słownik, mapa, plakat, film.  
III. Formy aktywności 

Formy aktywności Liczba ocen w semestrze ( minimum) 

Sprawdziany 2 

Kartkówki 1 

Odpowiedzi ustne 1 

Prace domowe 1 

Praca w grupach 1 
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Aktywność na lekcji i w domu 1 (trzy plusy = bdb) 

Praca z zeszytem ćwiczeń 1 
 
 IV. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 
 

a. Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej (sprawdziany, kartkówki) ocenę:  
niedostateczną – poniżej 40% punktów 
dopuszczającą – 41 - 55 % punktów, 
dostateczną – 56 – 75% punktów, 
dobrą – 76 -  90% punktów, 
bardzo dobrą – 91 - 100% punktów, 
celującą - gdy otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie dodatkowe lub gdy - pisząc 
sprawdzian, kartkówkę - wykazał się erudycją i wiedzą wykraczającą poza zakres wymagań dla 
danego etapu kształcenia. 

Oprócz normalnej skali ocen stosuje się dodatkową, trzy znaki + oznaczają ocenę bardzo dobrą, a trzy – 
ocenę niedostateczną 

b. Aktywność ucznia: udział i bardzo dobre wyniki w konkursach:  
• awans do następnego etapu konkursu – (cząstkowa ocena celująca)  
• wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne w konkursie – (cząstkowa ocena bardzo dobra) 
 

V. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej 
 

Przy ustalaniu oceny semestralnej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych 
obszarów aktywności według następującej kolejności: 

• sprawdziany  
• kartkówki 
• odpowiedzi ustne 
• aktywność na lekcji 
• prace dodatkowe 
• praca w grupach 
• praca z zeszytem ćwiczeń 
• prace domowe  

 
VI. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia 
 

a. nauczyciel - uczeń  
• nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny;  
• uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny;  
b. nauczyciel - rodzic 
• podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic może uzyskać informacje o postępach w 

nauce dziecka;  
 

VII. Obserwacja postępów ucznia w nauce 
 
Oceniając postępy ucznia, uwzględnia się także: 

• rozmowę z uczniem 
• stopień zaangażowania w wykonywanie obowiązku szkolnego, rozwijanie własnej osobowości; 
• nakład pracy włożony w poczynione postępy. 

 
VIII. Wymagania ogólne na poszczególne oceny 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.  
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania jednak nie 
uniemożliwiają one dalszego kształcenia, 

• wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela, 
• przy pomocy nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne, 
• słabo zna lub nie posługuje się terminologią biologiczną,  
• jest mało aktywny na lekcji, 
• przy pomocy nauczyciela wykonuje proste rysunki schematyczne, 
• przy pomocy nauczyciela wskazuje na schematach i tablicach biologicznych komórki, tkanki, 

narządy, układy narządów itp. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

• Opanował niezbyt złożone, podstawowe i przystępne wiadomości i umiejętności, najważniejsze w 
nauczaniu biologii 

• Z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności 
• Wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadawalającym 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
• opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone 
• potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy typowe, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy 

nauczyciela,  
• interpretuje i analizuje samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykresy i tabele, 
• udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 
• jest aktywny na lekcji. 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w pełni wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
• wykazuje szczególne zainteresowanie biologią, 
• potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach, 
• samodzielnie korzysta z rożnych źródeł informacji, 
• zna i posługuje się poprawną terminologią biologiczną, 
• aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych. 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 

• uzyskał wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania 
• uzyskuje oceny celujące ze sprawdzianów i innych prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych 
• systematycznie wykonuje prace nadobowiązkowe i otrzymuje z nich oceny celujące, 
• polecenia nauczyciela wypełnia zawsze systematycznie i sumiennie, prezentując wzorowy stosunek 

do przedmiotu, 
• dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych, 
• uczestniczy i zdobywa nagrody w konkursach biologicznych i ekologicznych w szkole lub poza 

szkołą, 
• wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią 
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