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Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody i biologii 
 

Przedmiotowy zasady oceniania (PZO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

uczniów z konkretnego przedmiotu. Powinien być zgodny z podstawą programową oraz obowiązującym 

w szkole wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (WZO—Statut Rozdział 7). 

 

Ogólne zasady oceniania uczniów 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

2. Nauczyciel: 

• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie; 

• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce, 

• dostarcza rodzicom i informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia; 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób 

określony w statucie szkoły. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz są 

udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły oraz PSO 

zawierający wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. 

 

Formy sprawdzania wiedzy 

 

Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia 

praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

 

1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu. 

• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem (nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym). 

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyć iel 

zwraca uwagę uczniów na najważniejsze z zagadnienia z danego działu. 

• Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania 

prac klasowych są zgodne z WZO (przechowuje się je  do końca roku szkolnego). 

• 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 WSO ( przedziały 

procentowe na poszczególne oceny). 

• Zadania z pracy klasowej 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 3  jednostek lekcyjnych. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie 

programowym sprawdzianu. 

• Sprawdzian jest tak skonstruowany, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w 

czasie nie dłuższym niż 25minut. 
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• Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej 

przeprowadzanej po zakończeniu działu i tym samym ocena ze sprawdzianu poprawiana 

jest pracą klasową. 

• Zasady przechowywania sprawdzianów reguluje WZO ( do końca roku szkolnego). 

Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg 

następującej skali: 
100% — 99% celujący 

98% — 91% bardzo dobry 

90% — 75% dobry 

74% — 51% dostateczny 

50% — 34% dopuszczający 
33% — 0% niedostateczny 

 

3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Na  prośbę 

ucznia na uczycie  może odpytywać  podczas  przerwy. 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 podczaslekcji. 

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w innej 

formie zleconej przez nauczyciela. 

• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o 

konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie 

może być negatywnie oceniona. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, 

poprawność i estetykę wykonania. 

• Praca domowa uwzględnia zadania przesyłane na platformę Google Clasroom, 

Eduello i e-podręczniki. 

 

5. Aktywność i praca ucznia na lekcji jest oceniana oceną plusem  

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, 

krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na 

lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji oraz za rozwiązanie 

zadania z treścią. 

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między 

nauczycielem i uczniami ( 5 plusy ocena bdb, 5 minusów ocena ndst.) 

 

6. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji 

lub w domu. 

 Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• staranność i estetykę, 

• w przypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia 

• pomysłowość. 
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7. 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 uczniów, nauczyciel 

bierze pod uwagęm.in.: 

• wartość merytorycznąpracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

 

8. Szczególe osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych  

i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO. 

 
 

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 i wychowawcy na początku każdego roku 

szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców: 

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody i biologii, 

- 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, ocenianych przez wymienione w 

punkcie II różne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności. Oceny śródroczne i roczne 

wystawiane są  na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych zawartych w następujących 

przedziałach: 

5,25 – 6,0 – celujący 

5,24 – 4,7 – bardzo dobry 

4,69 – 3,7 – dobry 

3,69 – 2,7 – dostateczny 

2,69 – 2,0 – dopuszczający 
1,99 – 0 – niedostateczny 

 

 

 

 Warunki poprawy oceny  rocznej, jeśli jest niższa od przewidywanej (WZO §103.) 

  

1. Rodzic ma prawo zgłosić pisemnie chęć poprawy zaproponowanej  oceny rocznej w ciągu 

trzech dni po otrzymaniu proponowanej oceny. 

2. Nauczyciel wyraża zgodę na poprawę oceny, jeśli uczeń: systematycznie uczestniczył w 

zajęciach, brał aktywny udział w lekcji, prowadził zeszyt przedmiotowy, odrabiał zadania 

domowe, poprawiał oceny cząstkowe w wyznaczonych terminach, przedstawił orzeczenie 

lekarskie o przyczynie niepowodzeń szkolnych, spowodowanych chorobą lub deficytami. 

3. W przypadku, gdy uczeń spełnia ww.  warunki, nauczyciel przygotowuje test 

sprawdzający i ustala termin poprawy oceny. 

4. Ocena roczna otrzymana w wyniku poprawy nie podlega kryteriom średniej ważonej. 

5. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niższej, nie jest ona brana pod uwagę.  
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Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 

 

1. Uczeń może poprawić każdą ocenę cząstkową  niekorzystną dla niego. 

2. Oceny ze sprawdzianów poprawiane są poprzez sprawdzian poprawkowy lub odpowiedź 

ustną w terminie dwóch tygodni po omówieniu sprawdzianu i wystawieniu ocen, w 

szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. 

3. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione w formie odpowiedzi ustnych lub poprzez 

sprawdzian. 

4. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach poprzez udział w zajęciach 

dodatkowych lub indywidualne konsultacje z nauczycielem. 

5. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują 

przepisy WZO i rozporządzenia MEN. 

 

 

Wagi ocen cząstkowych z przyrody i biologii: 

 

kategoria waga kolor 

Testy, sprawdziany, prace klasowe 5 czerwony 

Osiągnięcia w konkursach rejonowych 5 czerwony 

Osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych 4 czarny 

Kartkówka 3 zielony 

Odpowiedź ustna ( obejmuje 3 lekcje) 3 zielony 

Osiągnięcia w konkursach szkolnych 3 zielony 

Aktywność 2 fioletowy 

Zadanie domowe długoterminowe (projekt, 

prezentacja) 

2 fioletowy 

Zadanie domowe 1 niebieski 

Zadanie domowedługo terminowe 2 fioletowy 

Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 1 niebieski 

Odpowiedź ustna  1 niebieski 

Przygotowanie do lekcji 1 niebieski 

Praca w grupach na lekcji 1 niebieski 

Laureat konkursu wojewódzkiego 10 czerwony 
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Hybrydowe /zdaln enauczanie 

 

Odbywać się będzie za pomocą platform: Google Clasroom, Eduello, e-podręczniki. 

Oceniane będzie wg następującej wagi ocen: 
 

 

 
 

 

Ogólne sposoby dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych 

ucznia (w tym ze względu na specyficzne trudności w nauce): 

- wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne, 

- udzielanie dodatkowej pomocy, wyjaśnień, 

- ograniczanie liczby zadań, 

- odpowiadanie z ławki, 

- rezygnacja z wymagania głośnego czytania przy klasie (z wyjątkiem tekstu wcześniej przygotowanego), 

- rezygnacja z omawiania błędów ucznia przy klasie, 

- systematyczne sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia, 

- podawanie krótkich poleceń w prostej formie, 

- selekcja materiału, 

- motywowanie do dokładności i samokontroli w wykonywaniu prac, 
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- tworzenie atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa,  

- dbanie o dobry kontakt emocjonalny z uczniem w sytuacjach egzekwowania wiedzy i umiejętności, 

- wskazywanie mocnych stron i motywowanie do pracy, 

- częste pochwały. 

 

Ocenianie wg kryteriów przewidzianych dla uczniów dyslektycznych 

- na ocenę wystawioną uczniowi nie wpływają: 

a) dokładność wykonywanych prac graficznych, 

b) dodawanie, opuszczanie, przestawianie liter, sylab lub całych wyrazów, 

c) mylenie liter 

d) omijanie drobnych elementów graficznych, w tym: oznaczanie miękkości nad literami, kropek i znaków 

diakrytycznych, 

e) błędy dotyczące podziału wyrazu lub całego zdania, 

f) pomyłki powstałe przy przepisywaniu,  

g) estetyka pisma, 

h) błędy ortograficzne, 

i) błędy interpunkcyjne, 

j) tempo pisania. 

 

Wobec ucznia z orzeczoną dysgrafią będą stosowane dodatkowe kryteria: 

•  Stawianie takich samych wymagań merytorycznych jak innym uczniom 

oraz stosowanie specjalnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

• odczytanie pracy przez ucznia, 

• pytanie ustne ze sprawdzanego zakresu materiału, 

• pisanie drukowanymi literami, 

• pisanie na komputerze. 

 

W wypadku ucznia z opinią o dysortografii: 

•nauczyciel zaznacza błędy, ale nie mają wpływu na ocenę. 

 

Dodatkowo: 

 

- nauczyciel może dzielićs prawdzianna 2/3 części, 

- uczeń może pisać sprawdzian, kartkówkę w klasie , a następnie możeje pisaćj eszcze raz w obecności 

nauczyciela, który czyta mu polecenia I wpisuje do dziennika jedną ocenę, 

- dziecko może poprawiać oceny cząstkowe  w dowolnym terminnie -dogodnym dla ucznia, 

- dla uczniów przewidziane są konsultacje w czasie których może poprawićs prawdzian, kartkówkę,  

Powtórzyć materiał .  
 

 

 

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny zawarte są w osobnych dokumentach. 


