
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASACH V-VIII 

 

Nauczyciele uczący: Barbara Felusiak-Zawada, Joanna Lis 
 

1) PODSTAWA PRAWNA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z BIOLOGII: 

-Podstawa Programowa z biologii dla szkół podstawowych. 

-Statut Szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO). 

-Program nauczania biologii dla szkół podstawowych „Puls życia” 

 

2) PRZEDMIOTEM OCENIANIA SĄ: 

-wiadomości, 
-umiejętności, 

-postawa ucznia i jego aktywność. 

 

3) CELE OGÓLNE OCENIANIA: 

-rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań programowych, 

-poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z biologii i postępach w tym zakresie,  

-pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym, 

-motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

-przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka, 

-dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod 

i technik pracy z uczniem. 

 

4) FORMY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 

a) wypowiedzi pisemne: 

1. kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiedziane, ale mogą).  

2. sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (sam sprawdzian oraz jego formę należy zapowiedzieć, co 

najmniej tydzień wcześniej). 

3. sprawdziany okresowe (semestralne lub całoroczne). 

b) dłuższe wypowiedzi ustne np.: swobodna wypowiedź na określony temat, charakteryzowanie procesów 

biologicznych, umiejętność wnioskowania przyczynowo-skutkowego. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje 

znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowej z całego działu. 

c) wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcjach bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, 

prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń). Za aktywność uczeń może otrzymać ”+”  komplet 3 plusów 

daje ocenę bardzo dobrą. 

d) umiejętności doskonalone w domu (praca domowa). 

e) zeszyt przedmiotowy – sprawdzany jeden raz w roku lub częściej. Przy ocenie bierze się pod uwagę staranność i 

systematyczność, poprawność rzeczową, notatki. 

f) brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji. 

Brak zeszytu, jeśli zadana była praca domowa oceniany jest oceną niedostateczną. 

g) zeszyt ćwiczeń (jeżeli jest prowadzony) sprawdzamy przynajmniej raz w ciągu semestru biorąc pod uwagę 

staranność, systematyczność i poprawność rzeczową. Brak zeszytu ćwiczeń, jeśli zadana była praca domowa 

oceniany jest oceną niedostateczną. 

h) prace dodatkowe (samodzielne opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, rysunki, okazy 

wzbogacające zbiory, referaty i inne). 

 

5) SPOSOBY OCENIANIA 

1. Oceny cząstkowe wyrażone są cyfrowo w skali 1-6. W ciągu semestru (przy jednej godzinie tygodniowo) uczeń 

powinien uzyskać przynajmniej trzy oceny cząstkowe, przy dwóch godzinach tygodniowo przynajmniej pięć ocen 

cząstkowych, 

2. Ocena klasyfikacyjna wyrażona jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, 

niedostateczny,  

3. Przy wystawianiu oceny semestralnej bierze się pod uwagę wszystkie formy pracy ucznia, przy czym największą wagę 

mają oceny ze sprawdzianów (kolor czerwony, waga 5), kartkówek (kolor zielony, waga 4), odpowiedzi, zadania domowe, 

aktywność i inne (kolor czarny, waga 2) 

4. Przy ocenie rocznej, nauczyciel bierze pod uwagę ocenę uzyskaną w I semestrze. 

5. Ustala się jednolity system oceniania uwzględniając następujące progi procentowe: 

  0% – 29% - niedostateczny 

30% – 49% - dopuszczający 

50% – 74% - dostateczny 

75% – 89% - dobry 



90% – 96% - bardzo dobry 

97% – 100% - celujący 

6. Nauczyciel stale monitoruje pracę ucznia oraz na bieżąco przekazuje jemu oraz jego rodzicom informacje o jego 

osiągnięciach, które stanowią motywację do dalszego działania. Nauczyciel wskazuje na to, co uczeń robi dobrze, co 

wymaga poprawy i w jaki sposób to zrobić oraz jak uczeń powinien się dalej uczyć, aby osiągnąć sukces. 

7. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 

8. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji jeden raz w ciągu semestru nieprzygotowania 

do lekcji, kiedy ma jedną biologię tygodniowo (z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek i lekcji 

powtórzeniowych), oraz dwukrotnie w ciągu semestru, jeżeli ma dwie biologie w tygodniu. 

9. Uczeń stosujący niedozwolone praktyki w czasie sprawdzania wiadomości traci prawo do kontynuowania pracy i 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

10. Uczeń uczestniczący w konkursach biologicznych, zajęciach dodatkowych, uzyskujący znaczne osiągnięcia może 

otrzymać wyższą ocenę semestralną lub końcoworoczną. 

 

6) ZASADY POPRAWIANIA OCEN 

1. Sprawdziany, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną uczeń ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni 

od ich zwrotu. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. 
2. Uczeń może poprawić również inne oceny, ale w uzgodnieniu z nauczycielem. 
3. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu/kartkówki z całą klasą, to obowiązkowo powinien 

to uczynić w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły, jeżeli tego nie zrobi pisze pracę na najbliższej lekcji po 

upływającym terminie. 

4. W przypadku gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków, nauczyciel chętnie udzieli pomocy. 

 

7) SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW 

1. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w postaci ocen cząstkowych, śródrocznych i końcoworocznych w dzienniku 

elektronicznym. 

2. Prace klasowe uczniów są przechowywane w dokumentacji nauczyciela przedmiotu przez cały rok szkolny. 

3. Na początku roku szkolnego przedstawia się uczniom i ich rodzicom wymagania na poszczególne oceny. 

4. Informowanie o osiągnięciach uczniów odbywa się na zebraniach z rodzicami, gdzie omawiane są ich postępy w 

nauce. 

5. Formą informacji jest również kontakt z rodzicami poprzez wezwanie na konsultacje bądź indywidualne rozmowy, jak 

i zapis w zeszycie korespondencyjnym. 
 

 
7) EWALUACJA PZO 

Pod koniec roku szkolnego nauczyciel wspólnie z uczniami dokona analizy funkcjonowania przedmiotowych zasad 

oceniania na lekcjach biologii. Ewentualne zmiany w PZO będą obowiązywały od następnego roku szkolnego. 

 

 

Dla uczniów z opinią/orzeczeniem dostosowuje się wymagania i system oceniania według zaleceń Poradni. 


