
Przedmiotowe zasady oceniania z biologii I chemii. 
 

Przedmiotowe zasady oceniania z biologii i chemii w Zespole Szkolno-  

Przedszkolnym nr 1 w Piszu  

opracowany w oparciu o: 
 

1.Podstawę programową. 
 

2.Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 
 

3.Statut i WSO. 
 

4.Program nauczania biologii i chemii 
 

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, 
 

-poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z biologii i chemii i 
postępach w tym zakresie, 
 

-pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym, chemicznym 
 

-motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
 

-przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka, 
 

-wspieranie ucznia w rozwoju osobowościowym. 
 

- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 
 

-diagnozowanie procesu nauczania w celu doskonalenia metod pracy dydaktyczno 
– wychowawczej nauczyciela 



Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas IV-VIII 
 

1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 
 

1) prace pisemne:  
a) praca klasowa - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela 
zakres materiału(np. zrealizowany dany dział materiału) trwająca nie dłużej niż 2 
godziny lekcyjne, zapowiedziana z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem lub we 
wcześniejszym terminie po ustaleniu nauczyciela z uczniami  
b) sprawdzian - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 

3 ostatnich lekcji, musi być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem 

c) kartkówki 
d) referaty 
e) zadania domowe (nie należy zadawać prac domowych na weekendy i święta), 
 

2) wypowiedzi ustne:  
a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,  
b) wystąpienia (prezentacje),  
c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji, 
 

3) projekty grupowe, 
 
4) wyniki pracy w grupach, 
 
5) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, 
zielniki, prezentacje Power Point, plakaty, itp., 
 

 

6) praca podczas zajęć – w grupach, indywidualna 
 
7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, 
 
8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, 
przyrządów, długopisu itp.) 
 
9) uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą gdy zgromadzi trzy plusy gdy ich nie osiągnie na 
koniec semestru zostaną zamienione odpowiednio przy dwóch plusach na ocenę dobrą, 
a przy jednym na dostateczną, chyba ze uczeń nie wyrazi takiej woli. W przypadku 
dużego wkładu pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub dobrą 
 

10)umiejętności doskonalone w domu (praca domowa).  
Będzie oceniana w skali celujący-bardzo dobry –dobry -dostateczny- dopuszczający. 
Nie zgłoszony brak pracy domowej oceniane będzie oceną niedostateczną. Każdy 
uczeń powinien chociaż raz w semestrze mieć sprawdzoną pracę domową.  
Oceniając pracę bierze się pod uwagę: zrozumienie tematu, stopień wyczerpania 
materiału, sposób prezentacji (selekcja materiału rzeczowego, logiczne wiązanie 
faktów, dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych, własne refleksje). 
 

11) zeszyt przedmiotowy obowiązkowy. 
 
12) zeszyt ćwiczeń obowiązkowy( jeżeli jest prowadzony) 



13) brak zeszytu lub ćwiczeń odnotowane jest jako ,, -„, Trzeci minus przekłada się na 
ocenę niedostateczną. 
 
14) zeszyt ćwiczeń sprawdzamy przynajmniej raz w ciągu semestru biorąc pod 
uwagę staranność, systematyczność i poprawność rzeczową. 
 
15) Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji jeden raz 
w ciągu semestru nie przygotowania do lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych 
sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych). 

 

2. Przed każdą pracą klasową i sprawdzianem , nauczyciel zobowiązany jest do 
zaplanowania i zrealizowania zajęć, na których będą powtórzone i utrwalone wiadomości 
i umiejętności, które będą sprawdzane. 

 

3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do podania uczniom zagadnień, które będą 
sprawdzane na pracy klasowej i sprawdzianie - Kryterium sukcesu /Na Co Be Zu. 

 

4. Termin i zagadnienia - kryterium sukcesu/ Na Co Be Zu, nauczyciel zamieszcza 
w terminarzu dziennika elektronicznego lub w zeszycie przedmiotowym 
przestrzegając punktu 1a, 1b . 
 
5. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące 
zasady przeliczania punktów na ocenę: 
 

100%  ocena celujący 
99% - 89% ocena bardzo dobry 
88 % - 75 % ocena dobry 
74 % - 51 % ocena dostateczny 
50% - 30% - ocena dopuszczający 
29% - 0% - ocena niedostateczny 
 

: 

Praca klasowa- waga 10 

-Sprawdzian wiadomości z trzech lekcji- waga 6  

-Kartkówka z ostatniej lekcji- waga 3 

-Odpowiedź ustna - waga 5  

-Projekt - waga 6 

-Praca długoterminowa- waga 4  

-Praca domowa - waga 3 

-Aktywność- waga 3  

-Inna/ dodatkowe- waga 3 

 

 
6. Oceny bieżące (cząstkowe) wyrażane są w skali 1 – 6 z plusami i minusami, 
co rozszerza skalę ocen . 
 

 

7.W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia 

do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i 

wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego 

ucznia. 
 



8.Uczniowie z dysfunkcjami orzeczonymi przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 
 

 

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
o dysleksji i dysgrafii przy ocenie zadań i prac pisemnych błędy wynikające z orzeczonych 
dysfunkcji nie rzutują na ocenę. 
 

Uczniowie posiadającym opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas 
prac pisemnych lub przewiduje się mniejsza ilość zadań. 
 

Uczniowie mają orzeczenie o trudnościach w pisaniu mogą zaliczać kartkówki 
i sprawdziany ustnie. 



9. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w skali 1-2 z form pisemnych ( 
praca klasowa, sprawdzian) w terminie ustalonym przez nauczyciela. 
 

10.Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np) bez podania przyczyny, 
z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i prace klasowe 
oraz oddanie prac długoterminowych . Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) na początku 
lekcji. 
 

11. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a 
nie sprawdzania zawartości merytorycznej. 
 

12.Ocenione prace klasowe i sprawdziany przechowywane są przez nauczycieli do 
końca danego roku szkolnego . 
 

 

Zasady przeprowadzania pisemnych wypowiedzi uczniów 
 

1. Praca klasowa - obejmuje duże partie materiału , ocena wystawiona na jej 
podstawie ma znaczący wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną.  
a) uczeń ma prawo znać z dwutygodniowym wyprzedzeniem terminy prac 
klasowych i kryteria sukcesu/ Na Co Be Zu, które są odnotowane w dzienniku 
elektronicznym, b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę 
klasową , a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwie,  
c) każda praca klasowa powinna być poprzedzona powtórzeniem i 
utrwaleniem sprawdzanych wiadomości i umiejętności. 
 
2. Sprawdzian obejmuje materiał z trzech lekcji. 
a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem termin sprawdzianu 
i kryteria sukcesu/ Na Co Be Zu, które są odnotowane w dzienniku elektronicznym,  
b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jeden sprawdzian , a w 
ciągu tygodnia nie więcej niż dwa,  
c) nie można przeprowadzać sprawdzianu w dniu, w którym jest zapowiedziana 
praca klasowa.  
3. Zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany nie powinny być bez szczególnie 
ważnych powodów przekładane.  
4. Każdą pracę klasową i sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym 
z nauczycielem . Zaliczenie polega na pisaniu pracy klasowej, sprawdzianu o tym samym 
stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z 
zaliczania zaległej pracy klasowej, sprawdzianu.  
Sprawdziany, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną ma prawo poprawić w 
ciągu dwóch tygodni od ich zwrotu. Do dziennika elektronicznego obok oceny 
uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. a ocena z poprawy jest 
oceną ostateczną, wpisaną obok oceny pierwotnej.  
Uczeń może również poprawić inne oceny, ale w uzgodnieniu z 
nauczycielem. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z 
przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli pomocy . 
 

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców. 
 

1.Na pierwszej godzinie lekcyjnej zapoznajemy uczniów z PZO. 
2.Oceny cząstkowe są jawne , oparte o opracowane kryteria. 



3.Sprawdzone i ocenione sprawdziany i kartkówki otrzymują do wglądu 
uczniowie, rodzice zaś otrzymują do wglądu na życzenie.  

4.Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.  
5.Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania 
z przedmiotu. O ocenach cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr  
informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich udostępniając zestawienie ocen lub 
w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami. 
 

 

Ewaluacja PSO. 
 

Pod koniec roku szkolnego nauczyciel wspólnie z uczniami dokona analizy 
funkcjonowania przedmiotowego systemu oceniania na lekcjach biologii. 
Ewentualne zmiany w PSO będą obowiązywały od następnego roku 
szkolnego. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 

-opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program 
nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy,  
-prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią 
biologiczną, -potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach 
nietypowych, -formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,  
-dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych, 
-wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach, 
-potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, 
-bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 
-wykonuje dodatkowe zadania i polecenia  
-wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły 
i poza nią,  
-w pracach pisemnych osiąga najczęściej 100% punktów możliwych do zdobycia 
i odpowiada na dodatkowe pytania,  
-bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią. 
-wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 
nauczania, -wykazuje szczególne zainteresowania biologią,  
-potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w 
nowych sytuacjach,  
-bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,  
-potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle 

przyrodnicze, -sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem 

laboratoryjnym,  
-potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je, 
-wykonuje prace i zadania dodatkowe  
-prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią 
biologiczną, -aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,  
-w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 91% do 99 %punktów 
możliwych do zdobycia.  
-zeszyt ucznia zasługuje na wyróżnienie, 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

-opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne 
i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,  
-potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów 
typowych,w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela, -
posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny,  
-wykonuje proste preparaty mikroskopowe,  
-udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 7 
-jest aktywny na lekcji,  
-w pracach pisemnych osiąga od 75% do 90% punktów. 
-prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy. 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

-opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze 
w nauczaniu biologii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i 
pozaszkolnych, 
-z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,  
-z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, 
tablice, wykresy, itp.,  
-wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym, 
-w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 74 % punktów. 
-Posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go systematycznie 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

-ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale 
nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,  
-wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności,pod 
kierunkiem nauczyciela,  

-z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne,  
-wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii 
biologicznej, -jest mało aktywny na lekcji,  
-w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 50% 
punktów. -prowadzi zeszyt przedmiotowy 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
-nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami 
programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,  
-nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi, 


