
BIOLOGIA 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WE WRONKACH 

 

1.  Za pomocą jakich narzędzi odbywa się ocenianie uczniów na lekcjach biologii? 

sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace długoterminowe, prace domowe, aktywność na lekcji. 

Osiągnięcia ucznia podsumowywane są w formie ocen w E - Dzienniku.  

2.   Z  jaką częstotliwością uczniowie są oceniani? 
Sprawdziany (całogodzinne) ok. 2 w półroczu ; zwykle po każdym dziale, kartkówki (10 - 20 min) – w 

zależności od potrzeb, kilka razy w półroczu, odpowiedzi ustne co najmniej 1 w każdym półroczu, prace 

długoterminowe zależnie od potrzeb, prace domowe (ustne lub pisemne) po większości przeprowadzonych 

lekcji. 

3.  Co podlega ocenie na lekcjach biologii? 
przygotowanie do lekcji, praca na lekcji, posługiwanie się sprzętem i pomocami naukowymi (modele, tablice 

graficzne itp.), prowadzenie zeszytu i ćwiczeń. 

4. Kartkówki i sprawdziany są  oceniane punktowo wg następującej skali, obowiązującej w szkole: 

 

-          od 97% do 100% - celujący 

-          od 88 % do 96 % - bardzo dobry  
-          od 71 % do 87 % - dobry  

-          od 46 % do 70 % - dostateczny 

-          od 31 % do 45 % - dopuszczający 

-          od 0 % do 30 % - niedostateczny 

  

5. Prace domowe: 

- w formie pisemnej lub ustnej,  

- można  jeden raz w półroczu zgłosić brak pracy domowej. 

- w razie niezgłoszenia braku pracy domowej i odkryciu tego faktu przez nauczyciela uczeń otrzymuje stopień 

niedostateczny, 

- jeżeli uczeń wykona pracę domową nieprecyzyjnie lub z błędami, nie otrzymuje stopnia niedostatecznego ale 
jest zobowiązany wykonać ją powtórnie z uwzględnieniem uwag nauczyciela 

- każda obowiązkowa praca domowa musi by odrobiona lub uzupełniona, 

- brak zeszytu lub ćwiczeń przy zadanej pisemnej pracy domowej jest równoznaczny z brakiem pracy domowej. 

6. Nieprzygotowania - kredyty 

a) Uczeń w półroczu może zgłosić na początku lekcji, że nie jest przygotowany, bez podania przyczyny i bez 

konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej ( 1h przedmiotu/tydzień – 1 nieprzygotowanie, 2h 

przedmiotu/tydzień – 2 nieprzygotowania) 

b) Za brak przygotowania do lekcji uważać należy: 

brak obowiązkowej pracy domowej, brak gotowości do kontroli ustnej, bądź pisemnej /kartkówki/, brak zeszytu 

przedmiotowego, ćwiczeń przy zadanej pisemnej pracy domowej 

Fakt powtarzającego się braku zeszytu przedmiotowego (bez pisemnej pracy domowej), nauczyciel odnotowuje 

w E-Dzienniku. Uwaga traktowana jest jako zaniedbywanie obowiązków, lekceważący stosunek do przedmiotu     
i  ma również odzwierciedlenie w ocenie z zachowania ucznia. 

c) Uczeń , który zatai przed nauczycielem fakt nieprzygotowania się do lekcji otrzymuje stopień niedostateczny.  

d) Uczeń , który w semestrze nie zgłosi , ale i nie zatai przed nauczycielem nieprzygotowania się do lekcji, 

otrzymuje na koniec ocenę cząstkową bdb. 

e) Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania się do lekcji powtórzeniowej lub do sprawdzianu, z wyjątkiem tych 

osób, które przyszły na lekcje bezpośrednio po długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności (min. 2 tygodnie). 

Uczeń, po długotrwałej nieobecności zobowiązany jest w ciągu tygodnia zgłosić się do nauczyciela w celu 

ustalenia terminu sprawdzenia osiągnięć. W razie nieobecności ucznia w tym terminie nauczyciel ma prawo       

w dowolnej chwili sprawdzić w toku zajęć szkolnych, czy uczeń opanował treść nauczania i  umiejętności          

z zakresu tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń odmawia przystąpienia do sprawdzianu otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 
f) Nauczyciel nie ma obowiązku przypominania uczniowi o stanie jego kredytu . 

 

7. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawy oceny niedostatecznej w terminie uzgodnionym wspólnie z 

nauczycielem. 

 

 

 


