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 Program biologii realizowany jest w ciągu 5 godzin lekcyjnych w czteroletnim cyklu 

nauczania: 

klasa V - 1 godzina 

klasa VI - 1 godzina 

klasa VII - 2 godziny 

klasa VIII - 1 godzina 

 Przedmiotowy System Oceniania z biologii uwzględnia główne ramy i systemy wartości 

określone Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz propozycje i oczekiwania uczniów. 

 

Ocenie podlegają: 

- prace klasowe zapowiedziane i poprzedzone powtórzeniem materiału, waga oceny 3 

- sprawdziany zapowiedziane, materiał krótszy niż na prace klasową, waga oceny 2 

- kartkówki , waga oceny 1 

- aktywność i praca na lekcji , waga oceny 1 

- prace domowe, waga oceny 1 

- prace dodatkowe, długoterminowe, waga oceny 1 

- aktywność w formie konkursów, waga oceny 3 za wysokie miejsca, działań na rzecz środowiska, 

zbiórki surowców wtórnych i karmy dla zwierząt, waga oceny 1 

- odpowiedzi ustne, waga oceny 1 

1. Odpowiedzi ustne, zadania domowe i praca na lekcji podlegają ocenie na bieżąco, bez zapowiedzi. 

Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z przygotowania sie do lekcji i możliwości odpowiedzi lub 

pisania kartkówki. 

2. Praca klasowa przeznaczona jest na 45 minut. Jest wcześniej zapowiedziana i wpisana do dziennika 

oraz  poprzedzona powtórzeniem materiału. Informacja o ocenie jest na pracy. Praca jest do wglądu 

na spotkaniach indywidualnych u nauczyciela przedmiotu. 

 

 

 



Formy poprawiania: 

- sprawdzenie i oddanie w ciągu 2 tygodni 

- uczeń może poprawić ocenę w terminie nie później niż 2 tygodnie od sprawdzenia i omówienia 

pracy klasowej. 

Kartkówka trwa 10 - 15 minut: 

- obejmuje materiał z 1 lub 2 tematów 

- może być zapowiedziana lub nie 

- ocena wpisana na kartkówce 

Kartkówki nie podlegają poprawie chyba że na prośbę ucznia. 

3. Skala ocen obejmuje oceny od 1 do 6. 

 

Stosowane są kryteria procentowe: 

0 -34 % - ocena niedostateczna 

35 -50% - ocena dopuszczająca 

51 - 75% - ocena dostateczna 

76 - 90% - ocena dobra 

91 - 100% - ocena bardzo dobra 

91% i zadanie dodatkowe - ocena celująca 

4. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie ma obowiązek napisać prace w ciągu 2 

tygodni od powrotu do szkoły. 

5. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas pracy klasowej, sprawdzianu lub 

kartkówki nauczyciel odbiera pracę uczniowi i stawia ocenę niedostateczną. 

6. Raz w semestrze ( a w klasie VII dwa razy ) uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie 

dotyczy to zapowiedzianych prac ). 

7. Przy wystawianiu oceny na koniec roku szkolnego uwzględnia się pracę, zaangażowanie i wyniki z 

całego roku. Nauczyciel bierze pod uwagę wagę poszczególnych ocen cząstkowych. 

 

 

 



Sposoby zapoznania uczniów z PSO z biologii: 

1. Na pierwszej lekcji roku szkolnego. 

2. Udostępnienie uczniom do wglądu wszystkich prac pisemnych. 

3. Informowanie rodziców o przewidywanej ocenie półrocznej i rocznej. 

4. Na życzenie ucznia. 

 

 

 

 

Wymagania dla uczniów z dysfunkcjami: 

- uczniowi z dysleksją wydłuża się czas na wykonanie zadania 

- ucznia z dysgrafią w większym stopniu ocenia się na podstawie wypowiedzi ustnych 

- w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, potwierdzone pisemną 

opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej upoważnionej do tego jednostki - n-l stosuje 

obniżenie wymagań, są one jednak nie mniejsze niż opisane wymagania na ocenę dopuszczającą. 

 

 


