
Przedmiotowe zasady oceniania przedmiotu biologia w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie  

  

  

Formy i zasady bieżącego oceniania  

Prace pisemne w klasie   

Forma  
Zakres treści nauczania  Częstotliwość  Zasady przeprowadzania  

Sprawdzian   
(1 h lekcyjna)  

jeden dział   1 lub 2 w semestrze  • zapowiadane przynajmniej                                      

z tygodniowym wyprzedzeniem • 

informacja zanotowana wcześniej 

w dzienniku lekcyjnym  
• sprawdzian może poprzedzać 

powtórzenie materiału nauczania  

Kartkówki 

(do 10 min)  
materiał nauczania z trzech 

ostatnich lekcji  
- bez ograniczeń   • bez zapowiadania  

Prace pisemne w domu   

Pisemne prace 

domowe  
materiał nauczania                      
z bieżącej lekcji lub 
przygotowanie  
materiału dotyczącego nowego 

tematu (nauczanie odwrócone)  

- bez ograniczeń  • zróżnicowane zadania zgodnie                                 z 

realizowanym materiałem  

Prowadzenie 

zeszytu ćwiczeń  
zgodnie z tematami lekcji  - nie mniej niż raz w półroczu  • zasady prowadzenia zeszytu ćwiczeń 

powinny zostać ustalone na pierwszej 

lekcji  
• ocenie podlega zarówno poprawność 

merytoryczna rozwiązywanych zadań, 

jak i estetyka oraz systematyczność  

Inne prace 

domowe  
• prace badawcze, 

obserwacje i hodowle 

wskazane w podstawie 

programowej  
• zadania związane z 

projektami edukacyjnymi 

– wykonywanie plakatów, 

prezentacji PowerPoint do 

bieżącego materiału  

raz w półroczu  • zadania kierowane do pracy w grupach lub 

dla uczniów szczególnie 

zainteresowanych biologią  

Odpowiedzi ustne   

Ustne 

sprawdzenie 

wiadomości  

materiał nauczania z trzech 

ostatnich lekcji  
minimum jedna w półroczu  bez zapowiedzi  

Pytania aktywne  lekcja bieżąca lub lekcje 

powtórzeniowe  
częstotliwość dowolna, w 

zależności od predyspozycji 

uczniów  

uczniowie sami zgłaszają się                                  

do odpowiedzi lub są wyznaczani                    

przez nauczyciela  



Referowanie 

pracy grupy  
lekcja bieżąca lub lekcje 

powtórzeniowe  
w zależności od metod pracy 

stosowanych na lekcji  
należy zwrócić uwagę na to, aby w kolejnym 

referowaniu wspólnych prac zmieniały się 

osoby referujące  

Praca na lekcji  bieżący materiał nauczania  jedna lub dwie oceny w półroczu  • oceniana jest aktywność, zaangażowanie, 
umiejętność pracy                    w grupie 
lub w parach  

• w ocenianiu można uwzględnić ocenę 

koleżeńską lub samoocenę, uzasadniając 

ją w informacji zwrotnej  

  

Pozostałe przedmiotowe zasady oceniania 1. Pisemne prace klasowe (sprawdziany)  

• Pisemne prace klasowe są obowiązkowe.  

• W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w ciągu dwóch 

tygodni od daty powrotu do szkoły.  

• Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy klasowej na pierwszej 

lekcji, na którą przyszedł.  

• Uczeń ma prawo raz w półroczu poprawić pracę klasową. Obie oceny są wpisywane do 

dziennika, a pod uwagę jest brana ocena poprawkowa, nawet jeśli jest niższa od poprawianej.  

2. Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych  

−  100–96% – celujący  

− 95–90% – bardzo dobry  

−  89–71% – dobry  

− 70–50% – dostateczny  

− 49–31% – dopuszczający  

− 30–0% – niedostateczny  

3. Odpowiedzi ustne, kartkówki  

• Przy wystawianiu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia 

uczniowi informacji zwrotnej.  

• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia dwa 

razy w półroczu. Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub na jej początku, 

zanim nauczyciel wywoła go do odpowiedzi. • Kolejne nieprzygotowanie może zgłosić 

uczeń reprezentujący szkołę np. w ważnych konkursach artystycznych lub zawodach 

sportowych  

4. Prace domowe  

• Nauczyciel zwraca uwagę na merytoryczność, staranność, dokładność oraz estetykę prac domowych.  

5. Praca na lekcji Uczeń może otrzymać ocenę 

celującą, jeżeli:  

• samodzielnie zaprojektuje i wykona doświadczenie na lekcji lub 

omówi doświadczenie wykonane w domu,  

• aktywnie uczestniczy w lekcji z zadawaniem pytań aktywnych, • 

przygotuje materiały do lekcji odwróconej.  

  

  

  

Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia - podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym są ocena śródroczna i ocena roczna. Wystawia  je nauczyciel po uwzględnieniu 

wszystkich form aktywności ucznia oraz wagi ocen cząstkowych.  

  



  

  

Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej  

niż przewidywana ocena semestralna lub roczna  z 

biologii  

  

  

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na piśmie do nauczyciela o 

podwyższenie oceny z biologii.  

2. Uczeń musi zadeklarować chęć poprawy oceny w ciągu tygodnia po wystawieniu oceny  

proponowanej na swój pisemny wniosek potwierdzony podpisem rodzica (opiekuna). Wniosek 

należy złożyć w sekretariacie szkoły.  

3. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

jeśli uczeń spełnia następujące warunki:  

a. był obecny na wszystkich zapowiadanych formach sprawdzania umiejętności i 

wiadomości;  

b. zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż 

przewidywana przez nauczyciela.  

4. Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.  

5. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.  

6. We wniosku określona jest ocena, o którą uczeń się ubiega.  

7. Nauczyciel przedstawia uczniowi termin oraz zakres materiału potrzebny do poprawy oceny.   

8. Podczas sprawdzianu ocenie  podlegają:  

a. umiejętności  posługiwania się zestawem biologicznym i wykonywaniem na nim zadań 

określonych programem nauczania w danej klasie.  

b. oceniane  są również wiadomości z biologii obejmujące swym zakresem podstawę 

programową klasy do której uczęszczał uczeń.  

9. Ocenie nie podlega: sfera aktywności ucznia tj. postawa, zaangażowanie, stosunek do przedmiotu, 

przestrzeganie zasad regulaminów i obowiązków ucznia, sumiennego przygotowania do zajęć, 

wysiłku intelektualnego wkładanego do rozwiązywania określonych ćwiczeń biologicznych. Są to 

bowiem zadania realizowane przez ucznia, a oceniane przez nauczyciela podczas systematycznej 

pracy w ciągu całego semestru/roku szkolnego.   

10. W przypadku oceny rocznej wymagana jest znajomość materiału realizowanego w całym roku 

szkolnym.  

11. Nauczyciel rozpatruje wniosek i przeprowadza postępowanie sprawdzające ucznia.   

12. Jeżeli uczeń zrezygnuje lub nie zgłosi się z innych powodów do sprawdzianu, nauczyciel wystawia 

ocenę proponowaną wcześniej .  

13. Uczeń otrzymuje wskazaną przez siebie ocenę , jeżeli uzyskał 75 % punktów z umiejętności 

praktycznych i poprawnych odpowiedzi teoretycznych.  

14. Nauczyciel ustala ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych w terminie nie późniejszym niż na 7 

dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.  

15. Nauczyciel pisemnie wraz z uzasadnieniem informuje o swojej decyzji osobę składającą wniosek.  

  

  

 

 

 



 

OCENIANIE UCZNIÓW  

O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ  

 

 

1. Uczniowie z obniżonymi wymaganiami 

 

                     Uczniowie, którzy zgodnie z opinią PPP mają obniżone wymagania lub stwierdzone 

zostały u nich deficyty rozwojowe traktowani są indywidualnie:  

• piszą sprawdziany, testy, kartkówki dostosowane do ich możliwości lub mogą pisać prace kontrolne 

takie same jak dla grupy, przy ich ocenianiu stosuje się jednak obniżone progi wymagań na 

poszczególne oceny, bądź nie bierze się pod uwagę błędów wynikających z deficytów, 

• czas pracy przeznaczony na kartkówki oraz sprawdziany jest wydłużony,  

• podczas odpowiedzi ustnych uczeń może otrzymywać pytania pomocnicze lub pytania 

naprowadzające, 

• wiedza sprawdzana jest z mniejszej partii materiału – dzielenie materiału na części, 

• poziom trudności prac domowych dostosowany jest do indywidualnych możliwości ucznia  

• oceniając ucznia uwzględnia się również jego wkład pracy i wysiłek  

• ułatwienie i umożliwienie korzystania z pomocy dydaktycznych  

• częste sprawdzanie prac domowych w celu eliminacji błędów  

• rozwijanie zainteresowań i motywacji do nauki  

• pozytywna informacja zwrotna  

• uczestnictwo w zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne i konsultacjach przedmiotowych. 

 

 

2. Uczniowie z trudnościami w uczeniu się – dysleksja 

             Dostosowanie wymagań edukacyjnych nie powoduje obniżenia wymagań wobec uczniów z 

normą intelektualną, dotyczy form i metod pracy zgodnie z opinią PPP oraz dostosowania oceniania. 

Zakres wiedzy i umiejętności są dostosowywane do możliwości ucznia. Uwzględnia się indywidualne 

możliwości edukacyjne każdego ucznia, jego zaangażowanie, wkład pracy, systematyczność oraz:  

• podczas odpowiedzi/ pracy przy komputerze uczeń może otrzymywać pytania pomocnicze lub 

pytania naprowadzające, 

• czas pracy przeznaczony na sprawdziany jest wydłużony,  

• wiedza sprawdzana jest z mniejszej partii materiału – dzielenie materiału na części  

• podczas prac nie bierze się pod uwagę błędów wynikających z deficytów, 

• uczeń nie jest wyrywany do natychmiastowej odpowiedzi, ma czas na przypomnienie ostatnich lekcji. 

 

 

  

  

  


