PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Biologia w Szkole Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze
Program nauczania biologii „ Puls Życia” w szkole podstawowej, przedmiotowe zasady
oceniania z biologii są tworzone na podstawie obowiązującego WZO statutu w Szkole
Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze.
I. Ogólne zasady oceniania uczniów.
1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych
w szkole programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią.
2.Nauczyciel:
•informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
•udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
•udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i
jak powinien się dalej uczyć;
•motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;
•dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych
uzdolnieniach ucznia.
3.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
4.Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
5.Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub
jego rodzicom.
6.Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.
II. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów.
Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia
praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.
1.Sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie
wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.
•Sprawdziany planuje się na zakończenie każdego działu.
•Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem,
•Przed każdym sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy.
•Każdy sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której
nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
•Zasady uzasadniania oceny ze sprawdzianu, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac
klasowych są zgodne z WZO.
•Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach
wymagań edukacyjnych –od koniecznego do wykraczającego.
•Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WZO.
•Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.
2.Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i
umiejętności ucznia z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych.
•Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym
kartkówki ,
•Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę
zgodnie z zasadami WZO.
•Zasady przechowywania kartkówek reguluje WZO.
3.Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając
odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:

•zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
•prawidłowe posługiwanie się pojęciami,
•zawartość merytoryczną wypowiedzi,
•sposób formułowania wypowiedzi.
4.Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania
wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
•Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie
zleconej przez nauczyciela.
•Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, przy
uwzględnieniu WZO.
•Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności
wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona
negatywnie.
•Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i
poprawność wykonania.
•Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WZO nie stanowi inaczej), zależnie od
ich charakteru.
5.Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji.
Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
•wartość merytoryczną,
•dokładność wykonania polecenia,
•staranność,
•w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia.
6.Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace
projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej,
wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze
pod uwagę m.in.:
•wartość merytoryczną pracy,
•estetykę wykonania,
•wkład pracy ucznia,
•sposób prezentacji,
•oryginalność i pomysłowość pracy.
7.Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i
międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO.
III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego.
1.Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
2.Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują
uczniów oraz ich rodziców o:
•wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych ,
•sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
•warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,
•trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.
3.Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień
opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w
punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria
wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa WZO.
IV. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen.
1.Uczeń może poprawić każdą ocenę.

2.Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych lub ustnie w
terminie tygodnia po omówieniu pracy klasowej i wystawieniu ocen, o ile zapis WZO nie
stanowi inaczej.
3.Oceny z kartkówek poprawiane są zgodnie z WZO.
4.Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie lub na pracach klasowych.
5.Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić wykonując tę
pracę ponownie.
6.Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach
wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem.
7.Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują
przepisy WZO i rozporządzenia MEN.
V. Waga poszczególnych ocen na lekcjach biologii:
•sprawdziany, testy –waga 3,
•kartkówki(niezapowiedziane), odpowiedzi ustne –waga 2,
•kartkówki zapowiedziane, zadania domowe, aktywność –waga 1,
•prace dodatkowe –waga 1,
•udział w konkursach –waga 2.
VI. Przygotowanie ucznia do zajęć:
•przygotowanie do zajęć obejmuje: orientację w bieżącym materiale, posiadanie podręcznika,
zeszytu ćwiczeń,
•uczeń ma prawo 2 razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji,
•ocena z odpowiedzi i zadań domowych nie podlega poprawie,
VII. Informacje dodatkowe:
Na ocenę półroczną i roczną mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe uzyskane w różnych
formach sprawdzania wiadomości i umiejętności.
Oceny cząstkowe i semestralne są wystawiane na podstawie następujących progów:
0,00 –1,50 ocena niedostateczna,
1,51 –2,50 ocena dopuszczająca ,
2, 51 –3,50 ocena dostateczna ,
3,51 –4,50 ocena dobra ,
4,51 –5,50ocena bardzo dobra,
5,51–6,00 ocena celująca.
Natomiast ocena roczna nie może być niższa od średniej arytmetycznej wyliczonej ze
średnich ważonych za I i II semestr. Przy wystawianiu oceny rocznej z biologii nauczyciel
bierze również pod uwagę:
•postęp lub regres w nauce ucznia,
•stosunek ucznia do przedmiotu,
•dodatkowe osiągnięcia ucznia z przedmiotu.
W indywidualnych przypadkach decyzję dotyczącą poprawy lub wystawienia oceny wyższej
niż przewiduje PZO podejmuje nauczyciel uczący.
VIII. Ogólne kryteria poszczególnych ocen.
Ze wszystkich forma sprawdzających wiadomości i umiejętności ucznia stosowany jest
system progów procentowych w odniesieniu do oceny szkolnej.
System oceniania w skali od 1 do 6 uwzględniający przedział procentowy:
1 -ocena niedostateczna 0% -32%,
2 -ocena dopuszczająca 33% -50%,
3 -ocena dostateczna 51% -74%,
4 -ocena dobra 75% -79%,
5 -ocena bardzo dobra 80% -90%,
6 -ocena celująca 91% -100%.

1.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a)opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego;
b)potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych);
c)umie formułować problemy i dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk;
d)proponuje rozwiązania nietypowe, nowatorskie, odkrywcze;
e)posiada umiejętność prezentowania przygotowanych wcześniej opracowań, uczestniczenia
w rzeczowej dyskusji;
f)jest finalistą lub laureatem konkursów przedmiotowych i olimpiad na szczeblu wyższym niż
rejonowy.
2.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową
kształcenia ogólnego;
b)posiada umiejętność wyjaśniania przyczynowo-skutkowego;
c)potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych
sytuacjach, rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,
d)wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł
wiedzy;
e)posiada umiejętność oceny wartości i przydatności danych zebranych z różnych źródeł.
3.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową
kształcenia ogólnego;
b)poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych
zadań lub problemów;
c)posiada umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji;
d)poprawnie posługuje się terminologią charakterystyczną dla przedmiotu.
4.Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a)opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone podstawą
programową kształcenia ogólnego, które są konieczne do dalszego kształcenia;
b)posiada zdolność odtwarzania podstawowych informacji związanych z tematami
określonymi w programie;
c)poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela,
typowych zadań i problemów geograficznych;
d)posiada znajomość podstawowych faktów dotyczących rozpatrywanych zagadnień;
5.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a)ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową
kształcenia ogólnego, ale braki te nie uniemożliwiają możliwości dalszego kształcenia;
b)posiada zdolność odtwarzania podstawowych informacji określonych w programie;
c)rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim
stopniu trudności.
6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a)nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową
kształcenia ogólnego, które są konieczne do dalszego kształcenia;
b)nie posiada umiejętności rozwiązywania prostych zadań i problemów nawet z pomocą
nauczyciela;

