
Przedmiotowy system oceniania z biologii/przyrody 

Przedmiotem oceniania są: 

- wiadomości, 

- umiejętności, 

- postawa ucznia i jego aktywność. 

 

Cele ogólne oceniania: 

rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                           

i umiejętności w stosunku do wymagań programowych, pomoc i motywowanie uczniów, przekazanie 

rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka. 

 

Formy aktywności podlegające ocenie: 

1. dłuższe wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze) - obowiązuje znajomość 

materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. 

2. wypowiedzi pisemne: 

• kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej 

zapowiedziane). 

• sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (sprawdzian zapowiadany jest 

tydzień wcześniej). 

3. aktywność na lekcji (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, prowadzenie 

obserwacji, wykonywanie doświadczeń).            

4. zadanie  domowe (jest zawsze - przygotowanie się z 3 ostatnich lekcji i inne zadane przez 

nauczyciela),  

5. zeszyt ćwiczeń – jeśli jest prowadzony- sprawdzany przynajmniej 2 razy w ciągu 

semestru 

6. prace dodatkowe (samodzielne opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, 

plansze, rysunki, okazy wzbogacające zbiory i inne). 

 

Sposób oceniania: 

Uczeń może otrzymać: 

a) oceny cząstkowe w skali 1-6  

b) plusy i minusy np. za udział w lekcji, brak ćwiczeń (5 plusów – ocena bdb, 4 plusy – ocena 

db, 5 minusów- ndst)  

c) W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny wg 

kryteriów: 

98% - ocena celująca 

97% - 90% - ocena bardzo dobra 

89% - 70% - ocena dobra 

69% - 50% - ocena dostateczna 

49% - 30% - ocena dopuszczająca 

29 % -  0% - ocena niedostateczna  

d) Sprawdziany, z których uczeń uzyskał cenę niedostateczną lub dopuszczającą ma prawo 

poprawić w ciągu dwóch tygodni od ich zwrotu, ocenę zapisuje się obok poprzedniej. 

e) Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go lub zaliczenia odpowiedzią 

ustną w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły lub w terminie ustalonym z nauczycielem 

f) Uczeń ma prawo zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji  1 raz (2 razy w 

przypadku 2 lekcji w tyg) w ciągu semestru nieprzygotowania do lekcji (z wyjątkiem 

zaplanowanych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych). 

g) Ocena semestralna i końcoworoczna wystawiana jest w oparciu o oceny cząstkowe biorąc pod 

uwagę w kolejności 1.sprawdziany, 2.kartkówki i odpowiedzi, 3.zadania domowe i ćwiczenia, 

4.aktywność 

h) W przypadku trudności uczeń może zawsze prosić nauczyciela o pomoc  

 

 

 


