
Przedmiotowe Zasady Oceniania z przyrody i biologii w szkole podstawowej 
w Kleszczewie 

Rok szkolny 2019/2020 
 

1. Na lekcjach biologii i przyrody istnieją następujące możliwości zdobycia ocen: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, 
zadania domowe, zadania i projekty długoterminowe, aktywność oraz nadobowiązkowe zadania typu: opracowanie 
referatu, prowadzenie doświadczeń i opracowanie ich wyników, opieka nad hodowlami, udział w szkolnych i 
pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, dodatkowa praca,  zadania o podwyższonym stopniu trudności, praca w 
grupie.  

 
 

2. Oceny, które uczeń zdobywa na lekcjach biologii (przyrody) mają różną wagę:  
 

 sprawdzian (obejmujący cały dział lub większą partię materiału )-waga  3 
 kartkówka, odpowiedź ustna- 2 
 zadania o podwyższonym stopniu trudności, doświadczenia i obserwacje wykonywane samodzielnie- waga 2 
 inne formy wymienione w punkcie 1- waga 1 

 
 

3. Dopuszcza się w ocenach bieżących użycie znaków: + lub -, oceny śródroczne i końcoworoczne są ocenami pozbawionymi 
znaków + lub -.O ocenie śródrocznej lub końcoworocznej decyduje średnia ważona z uzyskanych ocen, i tak: 

 
 

ocena Średnia ważona 

niedostateczny  Niższa niż 1,65 

dopuszczający 1,65-2,64 

dostateczny 2,65-3,64 

dobry 3,65-4,64 

Bardzo dobry Wyższa niż 4,64 

celujący  Wyższa niż 5,24; wyższa niż 4,90 i tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu gminnym 
lub powiatowym; tytuł laureata o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim 

 
Ocena na semestr lub koniec roku nie może być niższa niż wynika ze średniej ważonej. W szczególnych przypadkach nauczyciel 
może podnieść ocenę. Ocena końcoworoczna wynika z osiągnięć ucznia w ciągu całego roku.  
 

4. Sprawdziany obejmują jeden dział lub większą partię materiału, są poprzedzone lekcją powtórzeniową oraz zapowiedziane 
z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdzian oceniany jest według skali procentowej, i tak: 

 
                                                 < 25 %       1 71- 76 %    4- 
                                                 25- 30 %    1+ 77- 81 %    4 
                                                 31- 37 %    2- 82- 85%     4+ 
                                                 38- 44 %    2 86- 89%     5-   
                                                 45- 49%     2+ 90- 93%     5 
                                                 50- 56%     3- 94- 95 %    5+  
                                                 57- 63%     3 96- 98 %    6-  
                                                 64- 70 %    3+ 99-100 %   6 
 
 
Sprawdzian nauczyciel sprawdza i oddaje w ciągu dwóch tygodni, uczniowie mogą zabrać go do domu. Sprawdzian można 
jednokrotnie poprawić w terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń niepiszący sprawdzianu z powodu choroby pisze go w terminie 
ustalonym przez nauczyciela. Uczniowi takiemu przysługuje prawo jednokrotnej poprawy sprawdzianu.  
Uczeń niepiszący sprawdzianu w pierwszym terminie otrzymuje wpis nb do dziennika, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu w drugim 
terminie wskazanym przez nauczyciela ma on prawo zamienić wpis nb na ocenę niedostateczną.   
 
Wszelkie sytuacje losowe podlegają konsultacji z nauczycielem.  
 
 

5. Kartkówki oraz odpowiedzi ustne są (choć mogą być) niezapowiedziane z zakresu materiału obejmującego 3 ostatnie 
lekcje z włączeniem wiedzy niezbędnej w całym cyklu kształcenia. Oceny z odpowiedzi oraz kartkówek nie podlegają 
poprawie. 

6. Długoterminowe zadania, projekty itp. należy oddać w terminie wskazanym przez nauczyciela. Jeśli uczeń nie odda pracy 
w terminie wyznaczonym otrzymuje wpis - , nie oddanie pracy w terminie kolejnym skutkuje wpisem oceny 
niedostatecznej.  

7. Uczeń ma prawo zdobyć przynajmniej trzy oceny z przedmiotu w ciągu semestru . 



8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie proporcjonalnie do ilości  godzin przedmiotu w tygodniu- i tak, w przypadku 
godziny tygodniowo uczeń ma prawo być nieprzygotowany jedne raz w semestrze , w przypadku dwóch godzin 
tygodniowo może być nieprzygotowany dwa  razy.  

9. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy (i ćwiczenia) w sposób systematyczny. Wszelkie braki uzupełnia na bieżąco. Braki 
spowodowane nieobecnością z powodu tygodniowej  choroby uzupełnia w ciągu trzech dni po powrocie do szkoły (chyba, 
że nauczyciel zdecyduje inaczej).  

10. Uczeń ma prawo do rzetelnej i bieżącej informacji o postępach w nauce, jawnej,  sprawiedliwej  i umotywowanej 
oceny, życzliwego oraz podmiotowego traktowania z poszanowaniem swojej godności, uwzględnienia przez 
nauczyciela specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz dostosowania do nich wymagań przedmiotowych.  
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