
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W ALBIGOWEJ 
 

 

Przedmiotowy system oceniania z biologii opracowany został oparciu o: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające  

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

2.  Podstawę programową z biologii dla szkoły podstawowej i gimnazjum 

3.   Program nauczania biologii  - „ Puls Życia” autorstwa Anny Zdziennickiej 

4.   WSO Szkoły Podstawowej w Albigowej 

 

W kwestiach nie regulowanych przez PSO stosuje się WZO(WSO). 

 

1. W celu sprawdzenia wiadomości i osiągnięć edukacyjnych ucznia ustala się następujące formy 

oceniania: 

 

a) kontrola ustna: 

 odpowiedź obejmująca materiał z trzech jednostek tematycznych  

 odpowiedź podczas lekcji powtórzeniowych. 

 

b) kontrola pisemna: 

 kartkówka - krótka praca pisemna przeprowadzona z jednej jednostki 

tematycznej, nie więcej jednak niż z 3 ostatnich lekcji, 

 sprawdzian - praca pisemna po zrealizowaniu każdego działu 

 

c) kontrola i ocena prac domowych, 

 

d) ponadto ocenie podlegają również: 

 aktywność i zaangażowanie w procesie dydaktycznym, praca w grupach, 

 dodatkowa samodzielna praca uczniów (np. projekt, referat, wykonanie pomocy 

dydaktycznych), 

 zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, 

 udział w konkursach przedmiotowych. 

 

2. Oceny semestralna i roczna są wystawiane na podstawie powyższych form oceniania 

zgodnie z zasadami zawartymi w WSO. 

 

3. Sprawdzian oraz pracę klasową należy zapowiedzieć, odnotowując ten fakt w dzienniku 

elektronicznym na 7 dni przed przewidywaną pracą. Uczniowie wykonują odpowiedni wpis w zeszycie. 

Kartkówki można przeprowadzać bez zapowiedzi na każdych zajęciach edukacyjnych, według potrzeb 

nauczycieli. 

 

4. Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną ze sprawdzianu. Ma również  prawo do poprawy  

2 ocen cząstkowych (dopuszczających, dostatecznych) w ciągu tygodnia od daty otrzymania.  Poprawa 

ta jest dobrowolna, odbywa się poza lekcjami. Uczeń poprawia ocenę ze sprawdzianu tylko raz.  

O formie i terminie poprawy decyduje nauczyciel. Wszystkie prace są archiwizowane – rodzice mogą je 

zobaczyć i otrzymać uzasadnienie wystawionej oceny. 

 

5. Na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do ucznia, którego opinia ta dotyczy. 

 



6. Przy usprawiedliwionej nieobecności w szkole, dłuższej niż 5 dni, ucznia nie ocenia się przez kolejny 

tydzień. 

 

7. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie 1 raz w ciągu półrocza 

 Przez nieprzygotowanie rozumie się brak gotowości do odpowiedzi pisemnej lub ustnej. O fakcie 

nieprzygotowania uczeń informuje nauczyciela na początku lekcji. Nauczyciel odnotowuje brak 

przygotowania w dzienniku. Punkt ten nie dotyczy prac kontrolnych i ustnych powtórzeń. 

 

8. Uczeń ma prawo zgłosić nieodrobienie pracy domowej 1 raz w ciągu półrocza. 

Każdy następny brak pracy domowej skutkuje odnotowaniem „-”(3 minusy – ocena niedostateczna).  

Brak zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeń jest równoznaczny z brakiem pracy domowej.  

 

9. Kontrola zeszytu przedmiotowego odbywa się podczas odpowiedzi ustnej. Ocena prowadzenia 

zeszytu ćwiczeń dokonywana jest raz w roku przed klasyfikacją roczną. Brak zeszytu ćwiczeń na lekcji 

skutkuje  odnotowaniem w dzienniku lekcyjnym minusa   ( 3 minusy – ocena niedostateczna). 

 

10. Za prace nadobowiązkowe i aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ocenę lub plus. 

( 3 plusy – ocena bardzo dobry). 

 

11. Kryteria oceniania prac pisemnych: 

 

celujący – 97% -100% (w tym zadania dodatkowe wykraczające poza program nauczania) 

bardzo dobry - 86% - 96%  

dobry - 71% - 85% 

dostateczny - 51% - 70% 

dopuszczający - 36% - 50% 

niedostateczny - 0% - 35% 

 

Sposoby informowania uczniów: 
Na pierwszych godzinach lekcyjnych przedmiotu  nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO. Wymagania na 

poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom na stronie internetowej szkoły. Oceny 

cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. Sprawdziany i inne prace pisemne są 

przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego. 

 

Sposoby informowania rodziców: 
Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu.   

Wszystkie oceny cząstkowe i klasyfikacyjne udostępniane są na bieżąco w dzienniku elektronicznym.  

O postępach w nauce informuje się rodziców także na zebraniach oraz w czasie indywidualnych 

spotkań. Ponadto w zeszycie przedmiotowym odnotowywana jest ocena z odpowiedzi ustnej. 

Informacje o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej przekazywane są zgodnie z procedurą 

WSO.  

 

Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej: 

Wystawianie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą 

wagę mają oceny ze sprawdzianów  i odpowiedzi ustnych, w drugiej kolejności są kartkówki  

i aktywność ucznia. Pozostałe oceny są wspomagające. Wystawianie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się 

na podstawie uzyskanej średniej ważonej. 


