
Przedmiotowe zasady oceniania z biologii dla klas V-VIII 

 

I. Na lekcjach biologii ocenie podlegają: 

1. Prace klasowe i sprawdziany 

a. Zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

b. Uczeń, który otrzymał z pracy klasowej ocenę niedostateczną ma prawo jej poprawy. 

Oceny niedostateczne mogą być poprawiane tylko raz w terminie i formie 

uzgodnionej z nauczycielem, jednak nie może być to termin dłuższy niż 2 tygodnie od 

otrzymania oceny niedostatecznej.  

c.  Inne oceny niż niedostateczne mogą być poprawiane po uprzedniej zgodzie 

nauczyciela w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem, jednak nie może być to 

termin dłuższy niż 2 tygodnie od otrzymania oceny. Chęć poprawy takiej oceny 

należy zgłosić w dniu oddania pracy klasowej.  

d.  Osoba nieobecna na sprawdzianie z powodu nieobecności usprawiedliwionej w ciągu 

tygodnia powinien zgłosić się do nauczyciela i napisać sprawdzian. Osoby nieobecne 

w szkole dłużej niż 2 tygodnie indywidualnie umawiają się na termin sprawdzianu.  

e. Osoby przyłapane na niesamodzielnej pracy (np.: sciąganie z telefonu, karteczek, 

konsultacje z innymi uczniami) otrzymują ocenę niedostateczną bez możliwości 

poprawy.  

f. Nauczyciel ma dwa tygodnie na sprawdzenie prac klasowych/sprawdzianów.  

2. Kartkówki  

a. Obejmują materiał z maksymalnie trzech ostatnich lekcji;  

b.  Nie muszą być wcześniej zapowiadane przez nauczyciela; jeśli jednak są 

zapowiedziane na wcześniejszej lekcji to nie podlegają zwolnieniu w przypadku 

zgłoszenia nieprzygotowania;  

c. Nie podlegają poprawie. 

d.  Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji zwalnia z pisania niezapowiedzianej 

kartkówki. 

3. Odpowiedzi ustne  

a. Obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji;  

b. Zostają zapowiedziane na wcześniejszej lekcji.  

4. Prace indywidualne na lekcji 

a. Zazwyczaj są to: karty pracy, zadania wykonywane w zeszytach ćwiczeń lub praca z 

podręcznikiem. 

b. Nie podlegają poprawie.  

5. Prace długoterminowe   

a. Zazwyczaj jest to: wykonanie modelu, przeprowadzenie doświadczenia, 

przygotowanie plakatu lub prezentacji.  

b. Zadawane sporadycznie, zazwyczaj dla osób chętnych. 

c. Prace wykonane po wyznaczonym terminie nie zostaną sprawdzone.  

6. Aktywność na lekcji (tzn.: częste udzielanie poprawnych odpowiedzi, samodzielne 

rozwiązywanie zadań, stosowanie wiedzy w sytuacjach praktycznych, aktywna praca w 

grupach) 

a. Trzy plusy warunkują ocenę bardzo dobrą. 

b. Trzy minusy warunkują ocenę niedostateczną. 

7. Inne zadania. (np.: udział i osiągnięcia w konkursach oraz wykonywanie gazetek 

tematycznych). 

 



8. Nieprzygotowanie do lekcji 

a. Uczniowie mogą raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie (brak 

podręcznika/zeszytu/brak gotowości do odpowiedzi).  

b. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

9. Zeszyt ucznia 

a. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, który ma zawierać notatki z 

lekcji i wszystkie materiały otrzymane od nauczyciela. 

b. Brak zeszytu na lekcji wiąże się z otrzymaniem nieprzygotowania.  

II. Na koniec semestru/roku nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych (na 

ocenę końcową uczeń pracuje cały rok szkolny). 

III. Największy wpływ na ocenę semestralną/końcową mają oceny cząstkowe z prac klasowych, 

sprawdzianów i kartkówek. 

IV. Punkty uzyskane z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek są przeliczane na stopnie 

według następującej skali: 

0-29% - niedostateczny  

30-36% - dopuszczający – 

37-45% - dopuszczający  

46- 49% - dopuszczający + 

50-55% - dostateczny – 

56-65% - dostateczny  

66-69% - dostateczny + 

70-75% - dobry – 

76-80% - dobry 

81-85% - dobry + 

86-89% - bardzo dobry – 

90-95% - bardzo dobry 

96%      - bardzo dobry + 

97-100%- celujący  

V. Uwagi końcowe. 

PZO podlegają ewaluacji na koniec roku szkolnego oraz na zakończenie każdego cyklu edukacyjnego. 

PZO są zgodne z SZO Szkoły Podstawowej w Rotmance.  

 

 


