
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
BIOLOGIA KL. 5-8  

 
Przedmiotowy system oceniania z biologii w  PSP nr 33 w Opolu opracowany w oparciu o: 
1) Podstawę programową; 
2) Rozporządzenie MEN  w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 
3) Statut i WSO ; 

4) Program nauczania biologii ,,Puls Życia” Wyd. Nowa Era oraz „Biologia” WSiP 
 
1. OCENIANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI: 

a. wiadomości przedmiotowe: 

• Zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstaw 
programowych. 

b. umiejętności przedmiotowe: 

• planowanie prostych eksperymentów, 

• analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i eksperymentów, 

• dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, 

• wykonywanie prostych wykresów, diagramów i ich interpretowanie, 

• korzystanie z różnych źródeł informacji. 
c. postawę ucznia i jego aktywność: 

• pracę w grupie, 

• dyskusję, 

• aktywność na lekcji, 

• kreatywność. 
 

2. FORMY PODLEGAJĄCE OCENIE: 
 

a. odpowiedzi ustne  

• obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów. Istnieje możliwość 
samodzielnego zgłoszenia się do odpowiedzi 
 

b. formy pisemne: 
 
Kartkówki 

• Obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji.  

• Kartkówki nie muszą być wcześniej zapowiedziane. 

•  Ocena z kartkówki nie podlega poprawie. 
 

Testy, sprawdziany podsumowujące poszczególne działy  

• Zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.  

• Istnieje możliwość poprawy dowolnej oceny ze sprawdzianu w terminie do 
dwóch tygodni od otrzymania oceny. Zarówno ocena z pierwszego terminu 
sprawdzianu jak i z poprawy, zostaje wpisana do dziennika i będzie brana pod 
uwagę przy wystawieniu oceny semestralnej i końcoworocznej.  

•  Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany skonsultować się z 
nauczycielem i wspólne ustalić termin sprawdzianu. Jeżeli uczeń nie przystąpił 
do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną . 

• Przyłapanie ucznia na niesamodzielnej pracy podczas kartkówki, na 
sprawdzianie lub teście wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej oraz 
zakończeniem pracy. Przez niesamodzielną pracę należy rozumieć min.: 
odwracanie się, rozmawianie, odpisywanie, przepisywanie, itp. 

 



c. wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej -krótkie wypowiedzi na lekcji, praca 
w grupie, obserwacja doświadczeń i wyciąganie wniosków itp. 

• Będą oceniane za pomocą tzw. „plusów”. Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, 
gdy zgromadzi trzy plusy.  

• W przypadku dużego wkładu pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo 
dobrą lub dobrą. 

 
d. umiejętności doskonalone w domu,  praca domowa, przygotowanie do lekcji. 

• Uczeń ma prawo do jednorazowego  zgłoszenia „bz” z trakcie semestru . Za 
każdy następny brak zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną   

• Przy dwóch godzinach tygodniowo, uczeń ma prawo dwukrotnie zgłosić 
nieprzygotowanie do lekcji, przy jednej godzinie – jedno „np.”. 

• Nieprzygotowanie do lekcji oznacza brak wiedzy z trzech ostatnich tematów, 
brak zeszytu lub ćwiczeń przedmiotowych. .  

• Nieprzygotowanie do lekcji należy zgłaszać zaraz po sprawdzeniu listy 
obecności.  

• Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek 
oraz projektów. 
 

d. prace dodatkowe - projekty 

• opracowanie referatu, pomocy multimedialnych na zadany temat, 
przygotowanie planszy, rysunków, modeli z wykorzystaniem różnorodnych 
źródeł informacji– uczeń otrzymuje ocenę  w skali celujący, bardzo dobry, 
dobry, dostateczny, dopuszczający. 
 

e. Szkolne badania wyników nauczania 
f. Udział w konkursach przedmiotowych  
g. Aktywność na rzecz promocji zdrowia, ochrony środowiska i pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

3. KRYTERIA OCENIANIA: 
 

a. W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę przeliczaną na oceny                      
wg kryteriów: 

 
niedostateczny                  0 – 29 % 
dopuszczający                  30 – 49 % 
dostateczny                      50 – 74 % 
dobry                                75 – 89 % 
bardzo dobry                   90 – 98% 
celujący                             99-100 % 

 
b. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie średniej ważonej z ocen 

cząstkowych, przy czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów i testów, w 
drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Inne oceny mają charakter 
wspomagający.  

• sprawdziany – waga 5  

• poprawa sprawdzianu – waga 4  

• kartkówki , odpowiedzi ustne - waga 3  

•  aktywność na lekcji, zadania domowe - waga 2  

•  prace w grupie i długoterminowe- waga 2 


