
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z BIOLOGII 
 

Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły 

Podstawowej w Kroczewie 

 
1. Cele  oceniania 

 

- diagnoza osiągnięć uczniów 

- wspieranie rozwoju ucznia 

- motywowanie ucznia do pracy 

- dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i 

trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia 

- umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno- wychowawczej. 

 

2. Kryteria stopni szkolnych 

 

     O ramach wymagań programowych oraz kryteriach i zasadach oceniania 

uczeń jest poinformowany ustnie w pierwszych dwóch tygodniach roku 

szkolnego, szczegółowe kryteria i zasady są dostępne u nauczyciela. W trakcie 

realizacji programu, nauczyciel odwołuje się i przypomina, jakie wymagania 

stosuje. 

Na zajęciach stosuje się ocenianie: 

- w formie ustnej (pochwała, uwaga itp.) 

- w formie oceny (stopnia) 

 

3. Narzędzia pomiaru 

 

A. formy: pisemne, ustne, opisowe 

- prace klasowe: prace pisemne, sprawdzające opanowanie określonego 

działu programowego. Prace klasowe są zapowiedziane i odnotowane w 

dzienniku z wyprzedzeniem 2 tygodni. Są one punktowane. 

- testy: prace pisemne, złożone z zadań wielokrotnego wyboru, i zadań 

otwartych, obejmujące treści przekazywane w ciągu semestru, roku, 

stosowane ewentualnie zamiast pracy klasowej lub równolegle z nią 

- kartkówki: niezapowiedziane lub zapowiedziane prace pisemne 

obejmujące treści z trzech ostatnich lekcji, sprawdzające opanowanie kilku 

umiejętności. 



- prace domowe: celem ich jest zarówno przećwiczenie poznanych w szkole 

umiejętności jak i sprawdzenie gotowości do rozwiązywania zadań 

problemowych 

- odpowiedzi ustne 

- praca i aktywność na lekcji 

- dłuższe projekty grupowe lub indywidualne 

- prowadzenie zeszytu 

- opracowanie referatu na zadany temat 

- prowadzenie ćwiczenia 

- informacje zwrotne od uczniów 

 

 

 

 

4. Punktacja prac klasowych, testów i kartkówek  

 

 - 100%               – celujący 

- 91% -  99%  - bardzo dobry 

-  75% 90%     - dobry 

-  50% - 74%   - dostateczny 

-  30% -  49%   - dopuszczający 

-  0%-  29%      - niedostateczny 

 

-  błędy ortograficzne i interpunkcyjne nie wpływają na ocenę 

 

5. Sposoby informowania uczniów i rodziców 

 

 

 

A: Sposoby informowania uczniów o wynikach osiągnięć szkolnych: 

- Prace klasowe, testy są sprawdzane do 1 tygodnia od napisania, przeznacza się 

część jednostki lekcyjnej na omówienie błędów 

- Kartkówki są sprawdzane i oddawane uczniom w ciągu 1 tygodna, po 

omówieniu uczeń oddaje sprawdzian nauczycielowi 

- Na każdej pracy klasowej, teście i kartkówce nauczyciel podaje punktację, 

oraz zamianę punktów na oceny szkolne. 

- Oceny  za zadania domowe, odpowiedzi ustne i inne formy aktywności 

nauczyciel podaje na bieżąco na danej lekcji 

 

B: Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów: 

- zebrania z rodzicami 

- w razie potrzeby – indywidualne rozmowy z rodzicami 



- pisemna informacja o grożącej ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub 

roku szkolnego 

 

 

 

 

 

6. Zasady ustalenia oceny semestralnej i końcoworocznej. 

  

- Ocena semestralna i całoroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych. Oceny z prac klasowych i kartkówek są wyższej rangi niż 

pozostałe oceny 

- Przedmiotem oceny ucznia jest suma posiadanych wiadomości i 

umiejętności, których zakres jest określony programem nauczania. 

- Nauczyciel wystawiając ocenę z przedmiotu uwzględnia: 

    a) stopień opanowania materiału 

    b) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

    c) postępy uczniów i ich psychofizyczne predyspozycje i możliwości 

(efekty pracy ucznia) 

    d) aktywność na lekcji 

    e) systematyczność i pilność 

    f) samodzielność pracy 

    g) prezentacje przez uczniów własnej pracy 

    h) rozwiązywanie dodatkowych problemów 

    i) udział ucznia w zaplanowanym ocenianiu (prace klasowe, testy) 

- Ocenę semestralną roczna wystawia nauczyciel na 2 tygodnie przed 

klasyfikacją. 

- Jeśli uczeń uzyska ocenę niedostateczną na pierwszy semestr jest 

zobowiązany poprawić ocenę w do końca kwietnia ( materiał można zaliczać 

partiami). 

- Jeśli uczeń nie poprawi oceny w wyznaczonym terminie, wówczas 

zobowiązany jest złożyć podanie do dyrektora szkoły o wyznaczenie 

dodatkowego terminu poprawy. 

- Wystawiona przez nauczyciela na koniec roku ocena niedostateczna może 

być zmieniona tylko w wyniku egzaminu sprawdzającego. 

- Ocena końcowo roczna jest średnią arytmetyczną ocen z pierwszego i 

drugiego semestru. 

 

 

7. Umowy i uzgodnienia 

 

- Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

- Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia 



- Prace klasowe są obowiązkowe 

- Jeżeli uczeń opuścił pracę z przyczyn losowych, powinien napisać ją w 

ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły (w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem), w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. 

- Uczeń może poprawić jedną ocenę z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni 

od dnia oddania sprawdzonych prac. 

- Uczeń, który ucieknie z pracy klasowej automatycznie dostaje za nią ocenę 

niedostateczną bez możliwości poprawy 

- Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen 

nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika 

- Nie ma możliwości poprawiania ocen tydzień przed klasyfikacją. 

- W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie będą 

realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego. 

Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad: 

1. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z 

podstawy programowej oraz będą: 

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji, 

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb 

edukacyjnych, w tym niepełnosprawności, 

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmo-

wego). 

2. Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane 

przez nauczyciela zgodnie z tygodniowym planem danej klasy na stronie inter-

netowej szkoły. 

3. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres 

mailowy, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. 

będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu. 
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