
Przedmiotowy System Oceniania z biologii dla klas V-VIII w roku szkolnym 2020/2021 

w Szkole Podstawowej nr 21 im. Mieszka I we Wrocławiu 

 

Podstawowe cele oceniania osiągnięć ucznia: 

· pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, 

· motywowanie ucznia do pogłębiania wiadomości oraz rozwijania umiejętności, 

· wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny i samokontroli , 

· określanie słabych i mocnych stron kształcenia biologicznego, pozwalających nauczycielowi na 

doskonalenie organizacji pracy uczniów, doboru stosowanych metod i środków kształcenia oraz pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, 

· dostarczenie (uczniom, rodzicom, nauczycielowi, dyrekcji) informacji, 

· stopniu osiągnięcia przez ucznia celów edukacyjnych. 

 

Ocena z biologii jest informacją zwrotną dla ucznia, stanowi podsumowanie jego wysiłku i postępów 

z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju i możliwości. Właściwej ocenie wiedzy i postępów ucznia służą: 

systematyczne, bieżące ocenianie. Oceniane są: wiadomości, umiejętności, postawa ucznia i jego aktywność. 

Określając poziom jego wiedzy i umiejętności, informujemy ucznia, jaką część stawianych wymagań spełnił, co 

zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawi ć oraz jak ma dalej pracować. 

 

Nauczanie biologii oparte jest na programie nauczania biologii w szkole podstawowej –„Puls Życia” 

autorstwa Anny Zdziennickiej. 

 

KONTRAKT Z UCZNIEM 

 

1. Ocenie podlega wiedza i praca ucznia: 

Wiedza będzie sprawdzana głównie w formie kartkówek, sprawdzianów i odpowiedzi ustnych. 

Praca to: zadanie domowe, aktywność i praca na lekcji, praca w grupie, prowadzenie zeszytu, 

uzupełnianie ćwiczeń, prace projektowe. 

2. Obowiązkiem ucznia na lekcji jest: 

-posiadać zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz podstawowe przybory(przybory do pisania, 

linijka) 

-posiadać materiały zapowiedziane przez nauczyciela 

-mieć odrobione zadanie domowe i opanowany materiał z poprzednich lekcji. 

3. Każdy uczeń ma prawo 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zadania, 

nieprzygotowanie 

z bieżącego materiału, brak przyborów potrzebnych na lekcję). Każde następne nieprzygotowanie skutkuje 

oceną niedostateczną z danej kategorii ocen. Nieprzygotowanie jest odnotowane w dzienniku. 

Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku lekcji, najpóźniej podczas sprawdzania listy 

obecności i może obejmować: brak pracy domowej, brak zeszytu lub brak gotowości do odpowiedzi. Nie 

dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych i zapowiedzianych kartkówek. 

4. Sprawdzian po omawianym dziale będzie zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i trwa całą 

godzinę lekcyjną. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić go w ciągu 2 tygodni. Do sprawdzonych  

i ocenionych prac uczniowie mają wgląd na lekcji. Sprawdziany pozostają w szkole jako dokument. 

Rodzice mogą obejrzeć sprawdziany w czasie konsultacji. 

5. Kartkówka z trzech ostatnich lekcji może być niezapowiedziana, trwa 10-15 min. Nauczyciel 

oddaje poprawione kartkówki w ciągu tygodnia. Do sprawdzonych i ocenionych prac uczniowie mają 

wgląd na lekcji. Kartkówki pozostają w szkole jako dokument. .Rodzice mogą obejrzeć sprawdziany 

w czasie konsultacji. Oceny z kartkówek nie będą poprawiane. Oceny z zadań domowych, wypowiedzi 

ustnych również nie podlegają poprawie. 

 

 

 



 

6. Ocena ze sprawdzianu jest ważniejsza niż ocena z kartkówki, zadania domowego czy aktywności. 

7. Wagi ocen: sprawdzian, poprawa sprawdzianu – 5, kartkówka - 3, odpowiedź ustana - 3, sukcesy w 

konkursie – od 1 do 5, praca na lekcji, praca w grupach – od 1 do 5, zadanie domowe, ćwiczenia, 

prowadzenie zeszytu - od 1 do 3, aktywność – 1, prace dodatkowe (np. referaty, modele itp.) – 3, 

projekty/prezentacje -3. 

8. Ocenę ze sprawdzianu można poprawić tylko jeden raz z tego samego materiału, w terminie 2 tygodni 

od chwili oddania sprawdzianu przez nauczyciela. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń ma 

obowiązek poprawić. Ocena dopuszczająca ze sprawdzianu może być poprawiona na prośbę ucznia. 

Uczeń nieobecny ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian w uzgodnionym terminie z nauczycielem. 

Jeżeli uczeń, otrzymawszy ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, nie poprawi oceny w ciągu 2 tyg., 

wówczas traci możliwość poprawy sprawdzianu. 

9. W przypadku niestawienia się ucznia w uzgodnionym terminie, napisze on zaległy sprawdzian na tej 

lekcji, na której pojawi się po raz pierwszy. 

10. Każdy uczeń ma obowiązek informowania rodziców o wszystkich ocenach otrzymanych na lekcji. 

11. Uczeń może otrzymać „plusa” za aktywność. Trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą. Przez 

aktywność rozumiemy częste zgłaszanie się ucznia i udzielanie poprawnych odpowiedzi w czasie lekcji. 

12. Uczeń ma obowiązek prowadzenia notatek w zeszycie przedmiotowym. Jeśli uczeń nie notuje na 

lekcji i nie pracuje otrzymuje „minusa”. Trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną z kategorii 

aktywność. 

13. Uczeń nieobecny jeden dzień ma obowiązek uzupełnić notatkę w zeszycie i przyjść przygotowany na 

następną lekcję. (Uczeń zobowiązany jest uzupełnić braki w zapisie i wiadomościach oraz odrobić pracę 

domową, jeśli był nieobecny w szkole, bez względu na przyczynę nieobecności). 

14. W sytuacji, gdy uczeń przeszkadza na lekcji, a jego zachowanie nie pozwala innym uczniom skupić 

się na temacie i pracować w spokoju, nauczyciel ma obowiązek upomnieć ucznia, jeśli będzie to 

nieskuteczne wpisać uwagę do dziennika. Jeśli to nie odniesie skutku nauczyciel ma prawo sądzić, że 

uczeń rozumie wszystkie zagadnienia przyrodnicze i poprosić ucznia do odpowiedzi z omawianego tematu 

lub zlecić dodatkowe zadanie do rozwiązania na lekcji/bądź do domu. 

15. Ocena semestralna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Pod uwagę brane jest 

również zaangażowanie i stosunek ucznia do przedmiotu w ciągu roku szkolnego. 

Cel 96%-100%, bdb 87%-95%, db 75%-86%, dst 50%-74%, dop 30%-49%, ndst 0%-29%. 

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów, mających obniżone kryteria oceniania: 

Cel 90%-100%, bdb 71%-89%, db 70%-55%, dst 54%-40%, dop 39%-20%, ndst 19%-0% 

16. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej oraz wiadomości 

i umiejętności ponadprogramowe, 

- stosuje prawidłową i bogatą nomenklaturę biologiczną, 

- potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, 

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, 

- potrafi zaprojektować doświadczenie biologiczne i zinterpretować jego wyniki, 

- potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, 

- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią, 

- bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 biologiczne, 

- sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym, 

- potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je, 

- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną, 

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

 

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, 

- jest aktywny na lekcji, 

 

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, 

 

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 u żywając terminologii biologicznej, 

- jest mało aktywny na lekcji, 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego 

kształcenia, 

- nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi, 

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych, 

- nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, 

- wykazuje się bierną postawą na lekcji, 

 

 

 

 

        Opracował: mgr Cyprian Pawłowski. 

 

 


