
 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z BIOLOGII  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.KS.PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA W BANINIE 

 

Przedmiotowy System Oceniania sporządzony został w oparciu o: 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

2. Podstawę programową z biologii. 

W roku szkolnym 2017/2018  korzystamy z podręczników 

„Puls Życia 7” wydawnictwo NOWA ERA: 
 Małgorzata Jefimow-Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej 

 
Przedmiotem oceniania są: 

- wiadomości, 
- umiejętności 
- postawa ucznia i jego aktywność. 

 Cele ogólne oceniania: 
 - rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych, 
- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w 
tym zakresie, 

- motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
- pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym, 

- 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. 

 
Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania 

osiągnięć uczniów. 
  
1. Odpowiedź ustna (przynajmniej raz w semestrze) np. swobodna wypowiedź 

na określony temat, charakteryzowanie procesów biologicznych, umiejętność 
wnioskowania przyczynowo-skutkowego itp. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje 

znajomość materiału z  trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 
powtórzeniowych z całego działu. 
 2. Kartkówki do 10 min. obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie 

muszą być wcześniej zapowiadane, ale mogą) 
 3. Praca klasowa 30 min. – 45 min.(zależnie od zakresu sprawdzanego 

materiału), przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, zapowiadane 
tydzień wcześniej. Napisanie pracy klasowej jest obowiązkowe, jeżeli uczeń nie 
pisała pracy klasowej z przyczyn losowych, powinien go napisać w terminie 

nieprzekraczającym 2 tygodnie od powrotu do szkoły. Czas i sposób do 
uzgodnienia z nauczycielem. Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w 

ciągu 2 tygodni. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu można poprawić. Poprawa 
jest dobrowolna, odbywa się poza lekcjami, w ciągu 2 tygodni od rozdania prac i 

tylko jeden raz. Przy pisaniu poprawy sprawdzianu punktacja nie zmienia się, 
otrzymane oceny są  wpisywane do dziennika. Wszystkie prace są archiwizowane 
do końca danego roku szkolnego – rodzice uczniów mogą  je zobaczyć i otrzymać 

uzasadnienie wystawionej oceny. Po dłuższej nieobecności w szkole z przyczyn 



losowych uczeń ma możliwość uzupełnienia zaległości w ciągu dwóch tygodni od 

przybycia do szkoły. 
  

4. Aktywność ucznia: czyli zaangażowanie w tok lekcji, udział w dyskusji, 
uzupełnianie dodatkowych ćwiczeń, wypełnianie kart pracy, praca w grupach, 
korzystanie z różnych źródeł informacji, wypowiedzi podczas rozwiązywania 

problemów. Aktywność uczniów oceniana jest „+” ( trzy „+” = ocena bardzo 
dobra) 

 
5.W ocenianiu prac klasowych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na 
oceny cyfrowe wg kryteriów : 

   
 Oceny Procenty 

 6        100 
 6-       98-99,9 
 5+      95-97,9 

 5        90-94,9 
 5-       85-89,9 

 4+      80-84,9 
 4        75-79,9 

 4-       70-74,9  
 3+      65-69,9  
 3        55-64,9 

 3-       45-54,9  
 2+      40-44,9 

 2        30-39,9 
 2-       25-29,9  
 1+      23-24,9  

 1        0-22,9 
 

6. Zeszyt przedmiotowy– sprawdzany jeden raz w semestrze biorąc pod 
uwagę staranność i systematyczność prowadzenia zapisów. W przypadku 
nieobecności uczeń musi jak najszybciej uzupełnić brakujące tematy w 

zeszycie przedmiotowym. 
 

 7. Nauczyciel ma możliwość zadawania prac domowych, które uczeń może 
wykonać w sobotę lub niedzielę. 
 

Sposoby informowania uczniów. 
Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami 

programowymi na poszczególne oceny oraz informuje o sposobie oceniania 
(PSO). Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria.  
Sposoby informowania rodziców. 

O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach, 
wywiadówkach lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami. Rodzice na 

bieżąco mogą monitorować oceny w dzienniku elektronicznym. Informacje o 
grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywane zgodnie z 
procedurą WSO. 

  
Zasady wystawiania oceny za I półrocze i końcoworocznej. 

  



Wystawianie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, 

przy czym większą wagę mają oceny z prac klasowych i sprawdzianów, kolejno 
kartkówki i odpowiedź ustna. Pozostałe oceny są  wspomagające. 

Przyjęty został współczynnik: 
  
Prace klasowe        -  40%  

Kartkówki              -  20% 
Aktywność             -  10% 

Odpowiedź ustna    - 20% 
Praca domowa + zeszyt przedmiotowy - 10% 

Laureaci konkursu o zasięgu wojewódzkim otrzymują celującą roczną  ocenę 

klasyfikacyjną. 

Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć 
uczniów. 
  

1. Możliwość poprawy oceny z pracy klasowej. 
 

2. Umożliwienie zwolnienia z pracy klasowej, kartkówki lub odpowiedzi ustnej w 
    wyjątkowych przypadkach losowych, np. na pisemną prośbę rodzica. 
 

3. Uzupełnienie braków z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem w 
przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków wiedzy i umiejętności z 

przedmiotu. 
 
4. Rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiadomości na zajęciach koła 

biologicznego. 
 

5.Uczeń ma obowiązek napisania wszystkich zaplanowanych prac 
klasowych w danym roku szkolnym (poprawy prac klasowych w/g zasad 

podanych powyżej).    
 
 

Anna Borowicz 
 

   
 


