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I. Podstawy prawne 

1. Ocenianie przedmiotowe jest zgodne z :  

a) Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie 

zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Tekst jednolity z 1999r. (Dz. U. nr 401, 

poz.413 ze zmianami), z 2001r. (Dz. U. nr 29, poz.323 ze zmianami), z 2004 r. (Dz. U. nr 199, 

poz.2046 ze zmianami), z 2007 r.(Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmianami), Rozporządzenie MEN z 

dn. 10.06.2015 r. i z dn. 25.08.2017 r. 

b)  Podstawą programową kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 356 z 14 lutego 2017r.) na drugim etapie 

kształcenia w szkole podstawowej, 

c) Programem nauczania biologii dla klas V-VIII autorstwa Ewy Jastrzębskiej, Ewy Pyłki-

Gutowskiej 

  

II. Cele ogólne oceniania  
 
1. Rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia, wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań programowych.  

2. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.  

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.  

4. Przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka.  

5. Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania.  

6. Prawidłowości doboru metod  pracy z uczniem.  

 

III. Obszary aktywności podlegające ocenie 
Ocenianiu przedmiotowemu  podlegają następujące formy pracy: 

a)  lekcyjnej  

- swobodne wypowiedzi  

- wypowiedzi kierowane  

- odpowiedź ustna  

- wypowiedź pisemna ( opracowanie, opis, projekt itp.)  

- odpowiedź pisemna (sprawdzian, test, kartkówka )  

- ćwiczenia laboratoryjne  

- udział w lekcji, praca w grupie  

- umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy  

- stosowanie wiedzy w praktyce  

- prezentacja (indywidualna i grupowa)  

 

b) pozalekcyjnej  
- osiągnięcia w konkursach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich 

-  praca w ramach koła zainteresowań  

- inne formy pracy pozalekcyjnej (np. udział w programach edukacyjnych i projektach). 

 
IV.  Kryteria oceniania 

 

1. Skala ocen.  
 

Oceny bieżące i klasyfikacyjne ( roczne i śródroczne) ustala się w stopniach wg następującej skali:  

1) stopień celujący – 6  

2) stopień bardzo dobry – 5  

3) stopień dobry – 4  

4) stopień dostateczny – 3  

5) stopień dopuszczający – 2  

6) stopień niedostateczny – 1  



 

2. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku (+), który podwyższa ich wartość o 0,35 

stopnia. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku (-), który obniża ich wartość o 0,25 

stopnia. Oceny ze sprawdzianów, kartkówek, śródroczne i  roczne wystawiane są bez znaków. 

 
3. Z prac pisemnych uczeń otrzymuje ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z poniższymi zasadami: 

97% - 100% - ocena celująca 

90% - 96% - ocena bardzo dobra 

70% - 89% - ocena dobra 

50% - 69% - ocena dostateczna 

30% - 49% - ocena dopuszczająca 

0% - 29 %  - ocena niedostateczna  

 

4. Ocenianie wspomagające:  

 

a) plus (+) uczeń może otrzymać za: 

- aktywność na lekcji, 

- prace domowe o małym stopniu trudności, 

- z pracy zespołu na lekcji. 

b) minus (-) uczeń może otrzymać za:  

- brak pracy domowej o małym zakresie treści, 

- brak zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeń, 

- brak zaangażowania w pracy na lekcji (w sytuacji uzasadnionej) 

-  
Plusy i minusy są przekładane na ocenę wyrażoną stopniem: 

Za 5 plusów uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą 

Za 4 plusy uczeń uzyskuje ocenę dobrą 

Za 3 plusy uczeń uzyskuje ocenę dostateczną 

Za 3 minusy uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną 
 

c) np - nieprzygotowanie można zgłosić bez konsekwencji 2 razy w półroczu (z wyjątkiem zaplanowanych 

sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych). 

 

5. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego z biologii. Ich zawartość 

merytoryczna i ich przydatność jest oceniana raz lub kilka razy w półroczu,  w zależności od uznania 

nauczyciela. 

6. Ocena śródroczna  i roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia z ocen cząstkowych. 
Uwzględnia ona „wagę” otrzymanych przez uczniów wyników według poniższych kryteriów: 

Wskaźnik osiągnięć uczniów „Waga” 
Sprawdziany i testy 5 punktów 

Kartkówki 4 punkty 

Odpowiedzi ustne 3 punkty 

Ćwiczenia praktyczne, prace dodatkowe, doświadczenia, praca na lekcji, zadanie 2 punkty 

Aktywność  na lekcji 1 punkt 

Zielnik 4 punkty 

Działalność pozalekcyjna 3 punkty 

Karty pracy 2 punkty 

Projekty edukacyjne  4 punkty 

Konkursy 7 punktów 

 



Oceny semestralne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych według następującego 

schematu: 

Celujący – średnia ważona od 5,65 

Bardzo dobry - średnia ważona 4,65-5,64 

Dobry - średnia ważona 3,65 – 4,64 

Dostateczny - średnia ważona 2,65 – 3,64 

Dopuszczający - średnia ważona 1,65 – 2,64 

Niedostateczny - średnia ważona 1,64 i poniżej 

 

7. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 

8. Sprawdziany, z których uczeń uzyskał cenę niedostateczną  ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni 

od ich zwrotu. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. Uczeń 

nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu lub zaliczenia odpowiedzią ustną w ciągu 

tygodnia od daty powrotu do szkoły. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie czy kartkówce  

wpisuje się do dziennika  „0”. Oznacza to, że uczeń ma napisać zaległą pracę pisemną i wówczas  „0” 

zostaje zastąpione oceną. 

9. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli 

pomocy. 

10. Uczeń ma możliwość poprawy oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej. W takim przypadku jest 

zobowiązany do złożenia podania do dyrektora szkoły, napisania testu sprawdzającego z całego półrocza 

lub całego roku szkolnego na 75%, a  po spełnieniu tego warunku uczeń przystępuje do odpowiedzi ustnej.  

11. Uczniowie, którzy posiadają orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oceniani są według 

obniżonych kryteriów dostosowanych do ich możliwości. Otrzymują ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 

20% punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki. 

 
100% - 81% - ocenę bardzo dobrą 

80% - 61% - ocenę dobrą 

60% - 40% - ocenę dostateczną 

 

12.W przypadku osób z różnymi dysfunkcjami OP uwzględnia możliwość odstępstwa od ustalonych 

wytycznych zarówno, co do formy prezentacji wyuczonych treści jak również czasu ich eksponowania. 

Jednakże takie odstępstwo nie zwalnia od obowiązku opanowania przez ucznia treści podstawowych, a 
więc minimalnych określonych w planach wynikowych dla poszczególnych klas.  

V. Sposoby informowania uczniów i rodziców 

- Na pierwszej godzinie lekcyjnej zapoznajemy uczniów z zasadami Oceniania Przedmiotowego. 

- Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. 

- Sprawdzone i ocenione sprawdziany  rodzice otrzymują do wglądu. 

- Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego. Sprawdziany nie 

są oddawane do domu ucznia.  

- Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu. 

- O ocenach  cząstkowych lub końcowych za pierwsze półrocze  informuje się rodziców     

na zebraniach rodzicielskich, udostępniając zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych spotkań z 

rodzicami. Ponadto mają oni wgląd do e-dziennika. 

- Rodzice     są    informowani    o     ocenach     niedostatecznych    śródrocznych i końcoworocznych 

na miesiąc przed klasyfikacją.  

Pozostałe oceny są znane 2 tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną. 

 

VI. Ewaluacja OP 

1. Nauczyciel zbiera wnioski rodziców oraz uczniów na temat działającego OP.  

2. Zmiany OP obowiązują od 1 września każdego roku szkolnego.  

3. Ewentualne zmiany obecnego OP będą obowiązywały od następnego roku szkolnego. 

 
 

 



 


