Zasady Przedmiotowego Oceniania z biologii w roku szkolnym 2020/2021
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Małgorzata Žiška

I. Zasady Przedmiotowego Oceniania opracowane zostały zgodnie ze Statutem XXI L.O. im. Hugona
Kołłątaja w Warszawie.
II. Cele edukacyjne z biologii:
1. Pogłębianie rozumienia podstaw działania własnego organizmu.
2. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.
3. Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, konieczności zachowania bioróżnorodności
4. Poznanie zależności w funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach organizacji.
5. Poznanie teorii i praw biologicznych oraz metod badawczych stosowanych w biologii
6. Integracja wiedzy z różnych dziedzin do wyjaśniania zjawisk biologicznych.
7. Rozumienie znaczenia nowoczesnych kierunków biologii dla postępu w biotechnologii i medycynie.
8. Uzyskanie świadomości zagrożeń cywilizacyjnych wynikających z działalności człowieka.
III. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia są:
1. Aktywność, zaangażowanie w proces uczenia się.
2. Systematyczne przygotowywanie się na zajęcia.
3. Umiejętność wyszukiwania wiadomości i zastosowanie ich w sytuacjach typowych i problemowych.
4. Znajomość i rozumienie określonego zakresu informacji.

IV. Ocenianie:
a) uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji raz w półroczu; przez nieprzygotowanie się do
lekcji rozumiemy: niegotowość do odpowiedzi, brak pracy domowej. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza
na początku zajęć;
b) uczeń korzystający podczas kontrolnych prac pisemnych z niedozwolonych pomocy, świadomie zmieniający
wcześniej rząd oraz podpowiadający, otrzymuje ocenę niedostateczną;
d) przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach i
zadaniach dodatkowych;
V. Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć edukacyjnych uczniów:
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
a) Sprawdzian (praca klasowa) – obowiązkowa odpowiedź pisemna zapowiadana z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem. Podany zostaje zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Uczeń nieobecny na sprawdzianie
musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem; jeśli uczeń nie stawi się w wyznaczonym terminie ma
obowiązek pisać sprawdzian na wezwanie nauczyciela. Pracę klasową (sprawdzian) można poprawić; poprawa
jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia poinformowania o ocenach; uczeń poprawia pracę tylko
raz; przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej brane są pod uwagę obie oceny.
b) Kartkówka - obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych, nie wymaga wcześniejszego
zapowiadania. Nie ma możliwości poprawy oceny z kartkówki.
c) Karty pracy – realizowane na lekcji samodzielnie lub w grupie; wybrane karty pracy podlegają ocenie bez
możliwości poprawy
d) Doświadczenia – prace praktyczne na zadany temat, przeprowadzane przez ucznia w domu lub szkole,
wykorzystujące poznane metody badawcze
e) Referaty/prezentacje multimedialne – zadawane są z wyprzedzeniem tygodniowym, kryteria oceny
odpowiadają ocenie wypowiedzi ustnych
f) Praca pisemna – zadane są z wyprzedzeniem tygodniowym, oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń
oddający pracę po terminie. Prace powinny być oddane na papierze (nie przesłane w formie elektronicznej)
g) Inne formy aktywności (konkursy, wykonanie pomocy dydaktycznych, itp.) – dodatkową ocenę uczeń może
otrzymać za osiągnięcia w konkursach.
h) Obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji; praca w grupie; odpowiedź ustna
i) Test diagnozujący – sprawdzają przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego, przystąpienie do napisania
testu w wyznaczonym wcześniej terminie jest obowiązkiem ucznia, test nie jest oceniany
Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna liczby godzin biologii w tygodniu.

VI. Kryteria oceniania
Kryteria wymagań na daną ocenę według Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania.
a) W przypadku prac pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:
poniżej 50% uzyskanych punktów ocena: niedostateczna
50% - 59% uzyskanych punktów ocena: dopuszczający
60% - 74% uzyskanych punktów ocena: dostateczny
75% - 90% uzyskanych punktów ocena: dobry
91% - 97% uzyskanych punktów ocena: bardzo dobry
98% - 100% uzyskanych punktów ocena: celujący
b) Wypowiedzi ustne:
Celujący – odpowiedź zgodna z programem, wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem,
zawiera własne przemyślenia i oceny.
Bardzo dobry – odpowiedź wyczerpująca, samodzielna, swobodne operowanie faktami i dostrzeganie
związków między nimi.
Dobry – odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści, poprawna pod
względem języka, nieliczne błędy, nie wyczerpuje zagadnienia.
Dostateczny – uczeń zna najważniejsze fakty, umie je zinterpretować, odpowiedź odbywa się przy
niewielkiej pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe.
Dopuszczający – wymagane jest przynajmniej 40% wiedzy i umiejętności przewidzianych dla pracy
pisemnej, tzn. niezbędna wiedza konieczna z punktu widzenia realizacji celów przedmiotu, podczas odpowiedzi
możliwe są liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i w sposobie jej prezentowania, uczeń
zna podstawowe fakty i przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi.
Niedostateczny – odpowiedź nie spełnia wymagań podanych powyżej kryteriów ocen pozytywnych
(brak elementarnych wiadomości, rezygnacja z odpowiedzi).

VII. Uzasadnianie ocen:
a) Proces oceniania jest jawny dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
b)Nauczyciel uzasadniając odnosi się do stopnia opanowania wymagań edukacyjnych oraz aktywności
ucznia.
c) Uzasadnienie oceny może mieć formę informacji ustnej, pisemnej recenzji lub komentarza do pracy
pisemnej.
VIII. Zasady wystawiania oceny semestralnej i końcoworocznej.
1. Nauczyciel sprawdza i omawia prace pisemne nie później niż 14 dni od ich napisania.
2. Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny ze sprawdzianu/ pracy klasowej w terminie ustalonym z
nauczycielem. Ocenę z poprawy wpisuje się obok oceny poprawianej.
3. Sprawdziany i prace klasowe są archiwizowane do końca roku szkolnego. Uczniowie i ich rodzice mogą je
zobaczyć i uzyskać uzasadnienie oceny.
4. Przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych nauczyciel uwzględnia średnią ocen uzyskanych w
semestrze/ roku uwzględniającą wagi tych ocen:
waga 3 - sprawdzian, praca klasowa
waga 2 - odpowiedź ustna, kartkówka, zadanie
waga 1 - praca na lekcji, praca domowa, inne
5. Uczeń ma prawo poprawy oceny półrocznej w formie i terminie ustalonym z nauczycielem w uzasadnionych
przypadkach - długa, usprawiedliwiona nieobecność, silna motywacja i zainteresowanie przedmiotem.
IX. Sposoby informowania uczniów i ich rodziców.
1. Na pierwszej lekcji uczniowie są zapoznawani z Przedmiotowymi Zasadami Wystawiania Ocen.
2. Wszystkie oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.
3. Sprawdzone i poprawione prace uczeń dostaje do wglądu na lekcji, natomiast rodzice (na życzenie) na
zebraniach i dniach otwartych.

