
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA– BIOLOGIA
  
Przedmiotowy system oceniania z biologii został opracowany w oparciu o:

a)   podstawę programową,
b)   program nauczania biologii dla szkoły podstawowej  Puls życia, wydawnictwa Nowa

Era,
c)  Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Obszary oceniania i pomiary osiągnięć ucznia

 sprawdziany,  testy,  kartkówki  (obejmujące  zakresem  materiał  wskazany  przez

nauczyciela  lub wiadomości  wynikające  z  zadania  domowego),  i  inne wypowiedzi

pisemne

 wypowiedzi  ustne  (obejmujące  zakresem materiał  wskazany przez  nauczyciela  lub

wiadomości wynikające z zadania domowego),

 samodzielna,  aktywna  praca  na  lekcji  (czynny  udział  w pogadankach,  dyskusjach,

pokazach, czytanie ze zrozumieniem),

 przygotowanie do lekcji, prace domowe,

 ćwiczenia, zeszyty przedmiotowe, karty pracy, praca z tekstem,

 udział w konkursach i zadania dodatkowe,

 przeczytana literatura, twórczość własna,

 prace długoterminowe,

 praca w grupie (umiejętność współdziałania),

 kreatywność.

Ustalenia

Skala ocen i progi procentowe są  zgodne z zapisem w Statucie.

NIEPRZYGOTOWANIE DO LEKCJI

1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany (rozumie się przez to brak gotowości ucznia do

odpowiedzi ustnej lub pisania niezapowiedzianej kartkówki) do lekcji bez podania przyczyny:

 dwa razy przy 2 godz./ tyg., 

 jeden raz przy 1 godz./tyg. w semestrze. 

Zgłoszenia  nieprzygotowania  należy  dopełnić  na  początku  lekcji.  Za  każde  kolejne

nieprzygotowanie  uczeń  otrzymuje  ocenę  niedostateczną.  Uczeń  może  być  dodatkowo

nieprzygotowany  w  wypadku  dłuższej  nieobecności  usprawiedliwionej,  która  trwa  co

najmniej  tydzień.  W  takiej  sytuacji  nauczyciel  wyznacza  uczniowi  czas  na  nadrobienie

zaległości.



PRACE PISEMNE

1. Jeżeli uczeń nie mógł uczestniczyć w sprawdzianie razem z klasą z przyczyn losowych, ma

obowiązek  napisać  go  nie  później  niż  dwa  tygodnie  od  powrotu  do  szkoły.  Uczeń

zobowiązany  jest   uzgodnić  

z nauczycielem  termin sprawdzianu. Jeżeli nie dopełni obowiązku ustalenia z nauczycielem

terminu lub po uzgodnieniu terminu nie napisze go z powodów nieusprawiedliwionych, jest

zobowiązany do napisania  takiej  pracy  na  najbliższej  lekcji,  na  której  będzie  obecny.  W

przypadku, gdy uczeń był nieobecny tylko w dniu, w którym klasa pisała sprawdzian, pisze

go na następnej lekcji.

2.  Uczeń  w  klasie  5  i  6  ma  możliwość  poprawy  ocen  cząstkowych  -  niedostatecznej  i

dopuszczającej ze sprawdzianu/testu  nie później niż dwa tygodnie po terminie jego oddania

w trybie określonym przez nauczyciela.  Uczeń nie może poprawiać ocen z kartkówek i  z

odpowiedzi ustnych.

W klasach 7 i  8   uczeń ma  możliwość  poprawienia  cząstkowej  oceny niedostatecznej  ze

sprawdzianu jeden raz w półroczu, nie później niż dwa tygodnie po terminie jego oddania, w

trybie określonym przez nauczyciela. Niezgłoszenie się ucznia na poprawę w uzgodnionym

terminie  oznacza  rezygnację  z  takiej  możliwości.  Uczeń  nie  może  poprawiać  ocen  z

kartkówek i  z odpowiedzi ustnych.

Na  koniec  półrocza  nie  przewiduje  się  żadnych  sprawdzianów  poprawkowych  czy

zaliczeniowych.

3.  Nauczyciel  ma  prawo  przerwać  jakąkolwiek  formę  pisemną  (np.  sprawdzian,  test,

kartkówka) uczniowi lub całej klasie jeśli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia (klasy)

niesamodzielność  pracy  (rozumie  się  przez  nią  odwracanie,  rozmawianie,  odpisywanie,

przepisywanie pracy od innej osoby itp.) lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu (np. rozmową

, sygnałem telefonu komórkowego). Stwierdzenie niesamodzielnej pracy lub zakłócanie jej

przebiegu  jest  podstawą  do  wystawienie  oceny  niedostatecznej,   której  uczeń  nie  można

poprawić. 

4.  Podczas  nieobecności  nauczyciela  prowadzącego  dany przedmiot,  sprawdzian  lub  inna

forma pisemna może  odbywać się  w obecności innego nauczyciela.

5.  Kartkówki  wcześniej  zapowiedziane  przez  nauczyciela  ma  obowiązek  napisać  każdy

uczeń.

6. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane.

7. Prace pisemne pozostają do końca roku szkolnego w dokumentacji nauczyciela, wgląd do

nich ma uczeń i jego rodzic.



ZESZYT PRZEDMIOTOWY, PRACE DOMOWE

1. Posiadanie  przez ucznia  zeszytu,  podręcznika,  rozdanych przez  nauczyciela  materiałów

dodatkowych itp.  oraz wyposażenia  piórnika jest  obowiązkowe.  Za ich braki  uczeń może

otrzymywać wpis „np.”. 3x „np.” = ocena niedostateczna.

W przypadku nieobecności ucznia zeszyt, karty pracy należy uzupełnić w terminie 1 tygodnia

od powrotu do szkoły.  W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony

przez nauczyciela.

Brak bieżącego zadania domowego, brak zeszytu lub kart pracy, w których  znajdowała się

praca domowa jest równoznaczny z brakiem zadania domowego. Za wymienione braki uczeń

otrzymuje wpis „bz”. 3x „bz” = ocena niedostateczna.

3.  Nauczyciel  może  uwzględnić  brak  pracy  domowej  w  szczególnych  okolicznościach

(poświadczonych przez rodziców).

4.  Za  pracę  niesamodzielną  uczeń  nie  może  otrzymać  oceny  pozytywnej  niezależnie  od
wartości merytorycznej  pracy (np. plagiat,  praca wykonana na komputerze bez wyraźnego
dopuszczenia takiego sposób wykonania pracy).
PRACA NA LEKCJI

1. Oceny za pracę na lekcji i za aktywność nie podlegają poprawie.

2.  Niewykonywanie  poleceń  nauczyciela  związanych  z  tokiem lekcji  może  być  ocenione

znakiem „-”; uzyskanie 3 „-” jest  równoznaczne z oceną niedostateczną za brak pracy na

lekcji. 

3. Wystawienie oceny semestralnej  i rocznej nastąpi na podstawie ocen cząstkowych przy

czym największą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej  kolejności są odpowiedzi

ustne i kartkówki. Nauczyciel  bierze pod uwagę również zaangażowanie ucznia i jego pracę

na lekcji oraz osiągnięcia w szkolnych i pozaszkolnych konkursach.

Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia opinie i orzeczenia z PPP.

Warunki i tryb uzyskiwania oceny przedmiotowej wyższej niż przewidywana (dot. kl. 7-8)

1. Warunki: o wyższą ocenę roczną może ubiegać się uczeń, który:
- pisał w terminach wszystkie sprawdziany,
- ma usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności na lekcjach  biologii,
- był  aktywny  na  lekcjach  i  wykonywał  systematycznie  zadania  domowe  oraz

dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela.
2. Tryb: uczeń musi w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (ostatni tydzień maja
lub pierwszy tydzień czerwca) przystąpić do testu obejmującego całoroczny materiał
zgodny z rozkładem materiału.

We wszystkich innych kwestiach zasady reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania.


