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

1. Każdy uczeń oceniany jest sprawiedliwie zgodnie ze WZO, który obowiązuje w Zespole 
Szkół w Kleszczewie.  

2. Oceny, które uczeń zdobywa na lekcjach biologii lub przyrody mają różną wagę:  
 sprawdzian (obejmujący cały dział lub wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału )-
waga 3  
 kartkówka, odpowiedź ustna- 2  
 zadania o podwyższonym stopniu trudności, doświadczenia i obserwacje wykonywane 
samodzielnie- waga 2 lub 3  
 inne formy wymienione w WZO- waga 1  

3. Ocena śródroczna i końcoworoczne będzie wynikała ze średniej ważonej zdobytych ocen 
zgodnie z zapisem w WZO. Ocena końcoworoczna wynika z osiągnięć ucznia w ciągu 
całego roku.  

4. W ramach przygotowania do lekcji ucznia obowiązuje materiał z 3 ostatnich lekcji.  
5. Uczeń na lekcje biologii lub przyrody przynosi zeszyt przedmiotowy i podręcznik oraz 

ćwiczenia (jeśli są wymagane).  
6. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (brak przyborów, zadania domowego) 3 

razy w ciągu semestru. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania nie obowiązuje na 
lekcjach, na których odbywa się zapowiedziany sprawdzian lub test wiedzy (kartkówka). 
W przypadku przekroczenia dozwolonej ilości „nieprzygotowań” uczeń otrzymuje wpis 
do dziennika ( przedmiot biologia/ przyroda jako nowa kolumna).  
I tak:  nieprzygotowanie do lekcji wynikające z PZO ( w tym brak zadania domowego, 
brak pomocy naukowych, materiałów itp.) - nazwa kolumny PZO, waga 0, wpis „np”  
 brak zadania domowego po wykorzystaniu możliwych nieprzygotowań- nazwa kolumny 
WZO, opis kolumny „brak zadania”- waga 0, wpis „bz”  
 brak pomocy naukowych (materiałów itp)- nazwa kolumny WZO, opis brak 
pomocywaga 0, wpis „bp”, 
  uczeń utrudnia prowadzenie lekcji- nazwa kolumny WZO, opis „utrudnia prowadzenie 
lekcji”, - waga 0, wpis „up”.  
Powyższe zapisy nie będą wpływały na ocenę z przedmiotu (waga 0) jednak wpisy ponad 
ilość dozwoloną będą miały wpływ na ocenę z zachowania.  

7. Możliwości zdobycia ocen:  
a) zadania domowe – w zeszycie lub w ćwiczeniach, – waga 1  
b) odpowiedź ustna – waga 2  
c) aktywność na lekcji (system naklejkowy – 3 naklejki to ocena bardzo dobra, 5 

naklejek to ocena celująca, przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste 
zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań 
dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach – waga 1  
Naklejki wklejane są na ostatnią stronę zeszytu przedmiotowego. Uczeń decyduje 
czy wymienia naklejki na ocenę bardzo dobrą czy zbiera więcej naklejek na ocenę 
celującą.  

d) zadania o podwyższonym stopniu trudności wykonywane w czasie lekcji lub w 
domu – waga 2,  

e) brak pracy na lekcji, brak notatek z lekcji, odmowa pracy w grupie (system 
minusów – 3 minusy to ocena niedostateczna) - waga 1,  



f) kartkówka – maksymalnie z trzech ostatnich lekcji – waga 2  
g) sprawdzian – zapowiedziany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem obejmuje 
materiał z danego działu, poprzedzony lekcją powtórzeniową – waga 3  
Każdy stopień ze sprawdzianu można poprawić w ciągu dwóch tygodni od uzyskania 
oceny w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem. Uczeń niepiszący 
sprawdzianu z powodu nieobecności (choroba) otrzymuje wpis nb - uzupełnia go w 
terminie ustalonym z nauczycielem. W przypadku gdy uczeń po raz drugi nie napisze 
sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem może otrzymać ocenę 
niedostateczną.  

g) prezentacje, projekty, doświadczenia- do wykonania w terminie ustalonym przez 
nauczyciela – waga 2  

8. Ocenianie bieżące  
<25%  1 
25-30%  1+ 
31-37%  2- 
38-44%  2  
45-49%  2+ 
50-56%  3-  
57-63%  3 
64-70%  3+ 
71-76%  4- 
77-81%  4 
82-85%  4+ 
86-89%  5- 
90-93%  5 
94-95%  5+ 
96-98%  6- 
99-100%  6 

 
9. Uczniowie posiadający opinię/ orzeczenie PPP będę oceniani zgodnie z zawartymi tam 

wskazaniami. Również sposób sprawdzania ich wiedzy oraz praca na lekcji będzie 
dostosowana do wytycznych sporządzonych przez PPP.  

 
10. Na koniec półrocza/ roku szkolnego nie przewiduje się „poprawiania oceny”, prac 

zaliczeniowych czy poprawkowych.  

 

 

 Alicja Kujawa 

 


