
Przedmiotowe ocenianie z biologii 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego 

na rok szkolny 2022/2023 
 

 I 
 Przedmiotowe ocenianie z biologii jest zgodne z Wewnątrzszkolnym  Ocenianiem  PSP  nr 6 im. 

Orła Białego w Radomiu zawartym w Statucie  Szkoły. 
II 

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o: 
 Wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
 Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych (zawartych w Statucie Szkoły – paragraf 15). 
Nauczyciel określi swoje wymagania względem uczniów: 

a)  podręcznik  
b) zeszyt przedmiotowy 
c) zeszyt ćwiczeń 

III 
Nauczanie odbywa się na podstawie programu  zatwierdzonego do realizacji w PSP nr 6 . 

IV 
1. Nauczyciel przewidział następujące formy kontroli postępów i aktywności uczniów: 

a) słowna: wypowiedzi ustne ucznia, 
b) pisemna:  

 Prace klasowe – całogodzinne, obejmujące wiadomości i umiejętności dotyczące określonego 
działu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem 

 Sprawdziany (z pięciu ostatnich lekcji) – do 20 minut, zapowiedziane z 3 dniowym 
wyprzedzeniem  

 Kartkówki, z trzech ostatnich lekcji. 
c) inne formy aktywności: 

 Aktywność na lekcji 
 Zadania domowe, referaty, projekty 
 Przygotowanie pomocy naukowych 
 Udział w konkursach, 
 Prace na rzecz edukacji prozdrowotnej,  środowiskowej i inne. 

2. Kryteria oceniania wiadomości pisemnych i ustnych: 
„6” – 100% możliwych punktów do uzyskania 
„5” – 91%  - 99% 
„4” – 75% - 90% 
„3” – 51% - 74% 
„2” – 30% - 50% 
„1” –   0% - 29% 

a)   Prace klasowe przeprowadza się po zakończeniu działu wg zasad określonych w Statucie Szkoły;  
b)   O terminie pracy klasowej uczniowie zostaną poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Zapowiedziane wcześniej prace pisemne są obowiązkowe. Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł 
napisać jej z całą klasą pisze ją w ciągu dwóch tygodni od dnia ich oddania (kartkówki pisze na 
najbliższej lekcji). 

c)  Prace klasowe, sprawdziany , kartkówki z biologii są obowiązkowe.  
d)  Uczeń ma prawo do poprawy każdej  oceny pracy klasowej i sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od 

dnia ich oddania (termin poprawy uzgadnia z nauczycielem), do poprawy danej oceny można 
przystąpić tylko raz.  

e)   Prace klasowe i sprawdziany, po zapoznaniu z ich wynikami uczniów, zostają u nauczyciela. Rodzice 
mają prawo wglądu do tych prac na każdym zebraniu lub podczas indywidualnych spotkań  z 
nauczycielem. 

f)  Przy wystawianiu ocen bieżących należy uwzględnić rozwój umysłowy ucznia i jego możliwości 
intelektualne. 
g)   Nauczyciel informuje uczniów i określa zakres oraz termin wykonania prac domowych, referatów oraz 
innych form aktywności. 
h)  Uczniowie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podlegają tym samym zasadom 

oceniania, jednak przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze w dużej mierze pod 
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonanie zadania. Nauczyciel określa wymagania na 
poszczególne oceny indywidualnie dla każdego ucznia, na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, po konsultacji z nauczycielem wspomagającym 
 

        4.Praca w grupach 
 brany jest pod uwagę: stopień zaangażowania, efektywność, przyjmowanie i wywiązywanie się z 

przyjętych w grupie roli, czas jej   wykonania; 
 osoba dominująca otrzymuje ocenę bardzo dobrą; 
 osoby zaangażowane w pracę „plusy”; 
 osoby uchylające się od pracy „minusy”. 

     5.Uczeń oceniany jest za każdy przejaw aktywności, a w szczególności: 
 W toku jednostki lekcyjnej 
 W oryginalnych sposobach rozwiązywania problemów, 
 W dodatkowych pracach nie przewidzianych programem, 
 Za udział w konkursach przedmiotowych: zewnętrznych i wewnętrznych, 
    Za aktywny udział w zajęciach dodatkowych , 
 Na podwyższenie oceny z przedmiotu ma wpływ aktywny udział w konkursach. 
 Za pracę i aktywność na lekcji, indywidualną oraz w grupie, uczeń może być oceniany 

znaczkiem „+” lub „-”, a w szczególnych przypadkach oceną (cztery „+” =  ocena bdb,  sześć „+” 
= ocena celująca.,trzy„-” =  ocena ndst) 

  .6Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyny. (nieprzygotowanie 
to brak: zeszytu, wiadomości). Nieprzygotowanie uczeń ma obowiązek zgłosić na początku lekcji bezpośrednio 
po sprawdzeniu listy obecności.  

V 
7Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne: śródroczne i roczne ustala się wg zasad ustalonych w Statucie. 

a) Przy wystawianiu ocen należy uwzględnić rozwój umysłowy ucznia, jego oceny cząstkowe, postępy 
w realizacji celów oraz możliwości intelektualne i wkład pracy, a także możliwość kontynuowania 
dalszej nauki biologii. 

 
   8.Uczniowie z orzeczeniami poradni psychologiczno- pedagogicznej podlegają tym samym zasadom oceniania, 
jednak przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze w dużej mierze pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wykonanie zadania. Nauczyciel określa wymagania na poszczególne oceny 
indywidualnie dla każdego ucznia, na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno – 
pedagogicznej i po konsultacji z nauczycielem wspomagający


