
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. J. KILIŃSKIEGO W TRZEMESZNIE 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS  IV - VIII 

BIOLOGIA i PRZYRODA 

 

 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:  

1. Statut Szkoły 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania 

3. Podstawa programowa 

Zasady oceniania wyników w nauce: 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według 

następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:  

• stopień celujący               -      6   -  cel;  

• stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb; 

• stopień dobry                   -      4   -  db; 

• stopień dostateczny         -      3   -  dst; 

• stopień dopuszczający     -      2   -  dop; 

• stopień niedostateczny     -     1   -  ndst.  

 

2. Dopuszcza się stosowanie znaków „+”  lub „-” (z wyjątkiem stopnia niedostatecznego) w 

bieżącym ocenianiu. 

3. W ocenie aktywności na lekcji i wykonanych prac nadobowiązkowych mogą być 

stosowane symbole „ + „ i „ – „ zamiast ocen. Ocena wpisywana jest zgodnie z zasadą: 

• 6 „plusów” to ocena celująca (6)  

• 5 „plusów” to ocena bardzo dobra (5) 

• 4 „plusy” to ocena dobra (4) – (wpisana na prośbę ucznia) 

• 3 „plusy” to ocena dostateczna (3) – (wpisana na prośbę ucznia) 

• 2 „plusy” to ocena dopuszczająca (2) – (wpisana na prośbę ucznia) 

4. Kryteria oceny umiejętności i wiadomości w odpowiedzi ustnej. 

• bezbłędna, samodzielna i wyczerpująca odpowiedź, wskazująca na szczególne 

zainteresowanie przedmiotem – celujący, 

• bezbłędna, samodzielna i wyczerpująca odpowiedź – bardzo dobry, 

• bezbłędna, samodzielna i niepełna wypowiedź – dobry, 

• braki i luki w opanowaniu podstawowych wiadomości, pomoc nauczyciela przy 

wypowiedziach – dostateczny, 

• wyraźne braki, wypowiedzi tylko z pomocą nauczyciela – dopuszczający, 

• brak odpowiedzi, całkowity brak zrozumienia problemu – niedostateczny. 

5. Kryteria oceny umiejętności i wiadomości prac pisemnych 



   Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: 

  Skala procentowa                         Ocena  

• 0 - 30 %                           niedostateczna (1) 

• 31 – 50%                         dopuszczająca (2) 

• 51 – 64%                         dostateczna (3) 

• 65 – 79%                         dobra (4) 

• 80 – 94%                         bardzo dobra (5) 

• 95 – 100%                       celująca (6) 

6.  Ocenie podlegają: 

• prace klasowe; 

• kartkówki (10–15 min); 

• odpowiedzi ustne; 

• prace domowe; 

• aktywność ucznia na zajęciach, wykonane prace nadobowiązkowe; 

• zeszyt przedmiotowy; 

• projekty, 

 

7. Prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego i są do 

wglądu dla rodziców i uczniów. 

8. Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i przynosić na 

lekcję potrzebne przybory i materiały. 

9. Ocena śródroczna i roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia i nie  jest 

ustalana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Znaczący wpływ na ocenę 

śródroczną i roczną mają oceny za sprawdziany wiadomości. 

10. Ocena ustalona przez nauczyciela na koniec II semestru jest także oceną roczną. Przy 

ustalaniu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę ocenę uzyskaną przez ucznia na 

pierwszy semestr. 

11. W stosunku do ucznia z obniżonymi wymaganiami, nauczyciel zobowiązany jest 

indywidualizować z nim pracę, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na 

podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej. 

 

12. Podczas nauczania zdalnego obowiązują następujące zasady: 

Sposoby 
monitorowania 
postępów 
uczniów 

Sposób weryfikowania 
wiedzy i umiejętności 
uczniów 
 

Sposób 
przekazywania 
uczniom informacji o 
postępach uczniów w 
nauce a także 
uzyskanych przez 
nich ocenach 
 

Sposób 
przekazywania 
rodzicom informacji 
o 
postępach uczniów 
w nauce  

- odpowiedzi 
ustne podczas 
zajęć;  

- odpowiedzi ustne (przy 
włączonej kamerce);  
- aktywność na lekcji;  

- ocena w dzienniku 
elektronicznym;  
- informacja zwrotna 

- informacja do 
rodziców przez 
dziennik 



- aktywność 
podczas lekcji;  
- przesyłanie do 
nauczyciela kart 
pracy w Office–
Teams.  
  

 

- kartkówki i 
sprawdziany przeprowadzane 
na platformach internetowych, 
m.in. Forms;    
- systematyczność i 
terminowość wykonywania 
prac;  
- karty pracy;  
- zadania domowe   
  

 

na temat   poprawności 
wykonania zadań w 
formie 
komentarza pod 
nadesłanymi pracami;  
- udzielanie uwag, 
pochwał, informacji 
zwrotnych w   formie 
ustnej na bieżąco   w 
trakcie lekcji  

 

elektroniczny;  
- możliwość wglądu 
w prace ucznia na 
platformie Office 365 
(poprzez konto 

ucznia); 
- rozmowy 
indywidualne;  
  

 

Informacje dla ucznia: 

1. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuści pracę klasową z przyczyn losowych, 
powinien ją napisać w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od powrotu do 
szkoły, chyba, że nauczyciel postanowi inaczej. 

2. Praca klasowa zapowiedziana jest co najmniej tydzień wcześniej i omówiony jest jej 
zakres. 

3. Każdą pracę klasową można poprawić tylko jeden raz. Poprawa odbywa się w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. 

4. Przy poprawianiu prac klasowych otrzymane oceny są wpisane do dziennika obok 
pierwszej oceny. 

5. Krótkie (10–15 min) kartkówki mogą być niezapowiadane. 
6. Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen za aktywność na lekcji i 

wykonane prace nadobowiązkowe. 
7. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić na początku zajęć 

nieprzygotowanie do lekcji np. brak zadania domowego, brak zeszytu, przyborów (nie 
dotyczy prac klasowych i kartkówek). Nie zwalnia go to jednak od uczestnictwa w lekcji. 
Dodatkowo zobowiązany jest do uzupełnienia notatek. Każde następne nieprzygotowanie 
skutkuje oceną niedostateczną. 

8. Ocena śródroczna i roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia i nie jest 
ustalana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Szczególnie ważne są oceny z 
pisemnych prac klasowych. 

 

 

 

 


