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Przedmiotowy System Oceniania z biologii 
obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 5 im. I. J. Paderewskiego w Pruszkowie 

1. Obszary podlegające ocenie na lekcjach biologii: 

 Prace klasowe 

 Kartkówki 

 Odpowiedzi ustne 

 Aktywność na lekcji 

 Prace domowe w zeszycie ćwiczeń i zeszycie przedmiotowym 

 Referaty uczniowskie i prezentacje  

 Inne dodatkowe prace np. albumy, plansze, modele itp. 

 

2. Ocena poszczególnych obszarów na lekcji biologii: 

 Prace klasowe, sprawdziany są punktowane, a ocena kształtuje się wg kryteriów: 

100%- celujący 

99%-90%- bardzo dobry 

89%-75%- dobry 

74%-50%- dostateczny 

49%-40%- dopuszczający 

39%-0%- niedostateczny 

 Aktywność na lekcji: 

Za cztery plusy ocena bardzo dobra. Uczeń w czasie zajęć może być 

poproszony o odpowiedź na pytanie dotyczące treści lekcji i oceniony 

pozytywnie lub negatywnie. 

 Brak pracy domowej jest odnotowywany w postaci informacji w zeszycie 

przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń, a rodzicie są zobowiązani podpisać 

informację. Jeśli uczeń w ciągu tygodnia nie uzupełni pracy i zostanie 

ponownie sprawdzona to otrzyma ocenę niedostateczną. 

3. O ocenie semestralnej i rocznej w szczególności decydują oceny z prac klasowych, 

sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, aktywność na lekcji. Dodatkowym 

składnikiem oceny rocznej jest ocena semestralna. 

4. W każdym semestrze planowane są 2-3 prace klasowe, sprawdziany. 

5. Kartkówki obejmują znajomość jednej lub dwóch ostatnich tematów lekcji. 

6. Uczniowie są informowani o pracach klasowych co najmniej na tydzień przed jego 

przeprowadzeniem. 

7. Uczniowie nieobecni na pracy klasowej lub sprawdzanie są zobowiązani napisać je,  

po ustaleniu terminu z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni. 

8. Sposoby poprawy oceny niedostatecznej: 

 Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej, dopuszczającej  

i dostatecznej z pracy klasowej lub sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od 

daty oddania pracy. 

 Termin poprawy ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem (na jego 

prośbę). 

 Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika lekcyjnego. 
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9. Uczeń może poprawić ocenę roczną, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem,  

w formie sprawdzianu, który obejmuje treści roczne nauczania z biologii. 

10. Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej piszą prace klasowe lub sprawdziany zgodnie z zaleceniami np. 

wydłużony czas pracy, dostosowane zadania do możliwości ucznia. 

11. Sprawdziany uczeń otrzymuje  do wglądu, może wypisać popełnione błędy, rodzice 

również mają możliwość wglądu do prac. 

 

 


