
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE V-

VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 

Podstawa prawna dokumentu  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. 

U. z 2018 r.,poz.1457,1560,1669 i 2245). 

3. Regulamin WZO - wewnątrzszkolne zasady oceniania Szkoły Podstawowej nr 37 

Cele i podstawowe zasady przedmiotowego systemu oceniania 

1. Ocenianiu podlegają:  

a. osiągnięcia edukacyjne ucznia dokonywane w trakcie nauczania prowadzonego w formie 

tradycyjnej oraz zdalnej. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu 

nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

3. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o: 

a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne jest procesem, w którym wyróżnia się: 

a. ocenianie bieżące, polegające na ocenianiu cząstkowym osiągnięć edukacyjnych ucznia na 

bieżąco i systematycznie; przyjmuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych ucznia: 

•  pisemne prace klasowe, 

• pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności 

• testy, 

•  kartkówki,  

• praca projektowa,  

• odpowiedzi ustne, np. prezentacje, 

• praca zespołowa, 

• praca samodzielna,  

• praca z tekstem,  

• prace dodatkowe, o zadania domowe (pisemne i ustne),  

• aktywność na zajęciach lekcyjnych, o  

• osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych;  



b. ocenianie śródroczne na koniec pierwszego semestru, polegające na ustaleniu oceny 

wynikającej z ocen bieżących wystawionych uczniowi w danym semestrze;  

c. ocenianie dla potrzeb klasyfikacji rocznej, polegające na analogicznym jak przy 

klasyfikacji śródrocznej ustaleniu oceny, która powinna być obiektywną miarą 

odpowiednich osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym. 

Szczegółowe zasady organizacji form oceniania: 

1.Prace klasowe, są zapowiadane co najmniej na tydzień przed terminem (obowiązkowy 

wpis do dziennika w zakładce - zadania),  

2.Prace klasowe i sprawdziany całoroczne lub semestralne zapowiadane są na dwa 

tygodnie przed terminem (obowiązkowy wpis do dziennika w zakładce - zadania),  

3. Prace klasowe i sprawdziany muszą być poprzedzone lekcją powtórzeniową z 

podaniem kryteriów oceny oraz wymagań edukacyjnych; 

4. Nauczyciel ma obowiązek omówić wyniki pracy klasowej, sprawdzianu, testu i dać 

uczniowi w trakcie zajęć lekcyjnych pracę do wgląd. 

5. Praca klasowa – obejmuje materiał z danego działu – zapowiadana tydzień przed 

terminem i wpisana do dziennika, 

6. Sprawdzian – obejmuje materiał z kilku tematów lekcji, mniej niż jeden dział, 

zapowiedziany z lekcji na lekcje i wpisany do dziennika. 

7. Kartkówki:  

a. są formą sprawdzenia wiadomości wszystkich uczniów jednocześnie z ostatniej 

jednostki tematycznej,  

b. trwają do 20 minut,  

c. mogą być niezapowiadane,  

d. zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z pisania niezapowiedzianej 

kartkówki.  

8. Konkursy – miejsca 1-3 w konkursie pozaszkolnym pozwalają na uzyskanie uczniowi 

oceny celującej o wadze 3.  

9. Uczeń może otrzymywać plusy za aktywność na lekcji, prace domowe. Sumą 6 plusów 

jest ocena celująca. Brak pracy na lekcji oceniany jest -. Sumą 5 minusów jest ocena 

niedostateczna.  

9. Uczeń nieobecny na sprawdzianie i pracy klasowej musi przystąpić do zaliczenia 

materiału. Termin ustala z nauczycielem, jednak nie dłużej niż miesiąc po powrocie do 

szkoły. 

10. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy klasowej i sprawdzianu nie wyższej niż 

3+. Poprawa odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

11. Przy pracach pisemnych (testy, klasówki, sprawdziany, kartkówki) stosuje się 

procentowe obliczanie punktów z przypisanymi ocenami: 



 0% - 30 % - niedostateczny  

31% - 50 % - dopuszczający 

 51% - 70 % - dostateczny  

71% - 84 % - dobry 

 85% - 94 % - bardzo dobry  

95% –100% - celujący 

12.Wagi ocen  

praca klasowa 4  

sprawdzian/konkursy (1-3 miejsce) 3  

praca dodatkowa 3  

kartkówka 2  

aktywność 2  

praca grupowa 2  

praca indywidualna 2 

 praca domowa 1  

odpowiedź ustna 1 

13. Uczeń klas V, VI, VIII ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze, uczeń 

klasy VII ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w semestrze. 
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