
Przedmiotowy System Oceniania z biologii 

w szkole podstawowej 

I. Cele edukacyjne : 

1. Budzenie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody. 

2. Rozumienie przemian biochemicznych zachodzących w organizmie 

żywym i otaczającym świecie.  

3. Rozumienie podstawowych praw opisujących przebieg przemian 

biochemicznych w przyrodzie.  

4. Posługiwanie się elementarnymi wiadomościami z dziedziny biologii do 

rozwiązywania prostych i typowych problemów w praktyce życia 

codziennego.  

5. Rozwijanie zainteresowań uczniów pragnących pogłębić wiedzę z biologii.  

6. Wdrażanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy.  

7. Uświadomienie znaczenia nauk przyrodniczych na podstawie biologii w 

procesie rozwoju cywilizacji.  

8. Nabycie umiejętności i nawyku postępowania zgodnego z zasadami 

dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska. 

II. Przedmiotem oceny ucznia są : 

1. Wiadomości i umiejętności, których zakres jest określony programem. 

2. Wszelkie formy aktywności ucznia : 

o praca na lekcjach;  

o samodzielne rozwiązywanie zadań, problemów – stosowanie 

odpowiednich metod w oparciu o poznane prawa; 

o umiejętna obserwacja oraz interpretacja doświadczeń; 

o przeprowadzanie eksperymentów biochemicznych; 

o praca pozalekcyjna. 



 

III. Formy sprawdzania osiągnięć ucznia : 

o sprawdziany ( testy ) przeprowadzone stacjonarnie lub z użyciem 

dostępnych narzędzi komunikacji zdalnej 

o kartkówki,  

o odpowiedzi ustne,  

o aktywność ucznia na lekcji, w tym lekcji on-line  

o praca w grupach, 

o prace domowe,  

o prace dodatkowe np. referaty, doświadczenia (również wykonane i 

przesłane za pomocą urzadzeń multimedialnych w czasie 

nauczania zdalnego) 

 

IV. Ogólne kryteria ocen : 

1. Oceny uczniów dokonuje się zgodnie ze skalą ocen : 

o celujący 

o bardzo dobry 

o dobry  

o dostateczny 

o dopuszczający 

o niedostateczny  

Stopnie bieżące i klasyfikacyjne zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w 

postaci cyfrowej. 

 



2. Uczeń otrzymuje dwie oceny klasyfikacyjne: śródroczną i roczną , które 

nie są średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych, lecz 

wynikiem postępów ucznia i przyrostem jego wiedzy.  

3. W semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji            

(niegotowość do odpowiedzi, brak pracy domowej, brak zeszytu 

przedmiotowego ) , nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów czy 

kartkówek : 

o jeden raz przy jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo; 

o dwa razy przy dwóch godzinach lekcyjnych tygodniowo.  

4. Sprawdziany obejmujące większą partię materiału np. 1 dział :  

o zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem; 

o są obowiązkowe; 

o jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych to musi go 

napisać zaraz po powrocie do szkoły; 

o uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie ustalonym 

z nauczycielem.  

5. Bieżące sprawdzanie wiadomości - kartkówki nie muszą być 

zapowiadane, mogą obejmować materiał z 3 ostatnich lekcji, może być 

ich kilka w semestrze, oceny nie podlegają poprawie.  

6. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.  

7. Nie ocenia się uczniów do 3 dni po dłuższej usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole.  

8. Uczeń, który opuścił w semestrze więcej niż 50% lekcji powinien zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

9. Prace pisemne oceniane są zgodnie z punktacją :  

99% - 100% i zadanie dodatkowe celujący 

90% - 98%    punktów bardzo dobry  

73% - 89%      punktów dobry  



51% - 72%      punktów dostateczny  

31% - 50%      punktów dopuszczający  

0% - 30%        punktów niedostateczny  

10. Ocenę - celujący otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i 

umiejętności wykraczające poza wiedzę podstawową i potwierdza je w 

toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej , potrafi stosować wiadomości w 

sytuacjach problemowych, proponuje rozwiązania nietypowe, jest 

laureatem konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim.  

V. Dostosowanie wymagań dla uczniów o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych. 

 

1. W przypadku ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno - 
pedagogicznej wskazujące na obniżone możliwości edukacyjne lub 
dysfunkcje rozwojowe, dostosowanie wymagań polega na 
przestrzeganiu zaleceń poradni. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania się z opinią poradni 
i potwierdzenia tego faktu przez złożenie podpisu na jej odwrocie. 

3. Zasady pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych: 

o Uczeń powinien /w miarę możliwości/ siedzieć blisko 
nauczyciela, aby korzystać z jego pomocy w razie trudności przy 
wykonywaniu zadań. 

o Wiadomości ucznia sprawdzane są głównie ustnie, w miarę 
możliwości w mniejszej grupie. 

o Należy stosować zasadę stopniowania trudności. 
o Przy nauczaniu należy stosować zasadę poglądowości. 
o Nie zmuszać do natychmiastowej odpowiedzi, dać mu więcej 

czasu na zastanowienie się. 
o Przy wykonywaniu zadań manualnych zezwolić uczniowi /w 

miarę potrzeby/ na wolniejsze tempo pracy. 
o W przypadku rozpoznanej osłabionej funkcji pamięci należy 

wydłużyć czas na przyswojenie określonej partii materiału. 
 

4. Zasady oceniania ucznia z dysfunkcją: 



Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów posiadających opinię /orzeczenia 

publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub poradni 

specjalistycznej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych obowiązują 

następujące kryteria oceniania:  

24% i poniżej możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;  

25% - 45% - dopuszczający;  

46% - 67% - dostateczny;  

68% - 86% - dobry;  

87% - 98% - bardzo dobry;  

       99% - 100% - celujący 

 

DYSGRAFIA / niski poziom graficzny pisma / 

Problemy ucznia Dostosowanie wymagań 

▪ niski poziom graficzny pisma, 
▪ trudności w rysowaniu 

i odwzorowywaniu, 
▪ trudności w wykonywaniu 

zadań wytwórczych, 
▪ wolniejsze tempo pracy, 

 

 

▪ ocenianie prac pod kątem 
merytorycznym, 

▪ odpytywanie ustne w 
przypadku niemożności 
odczytania pracy, 

▪ wydłużenie czasu na prace 
rysunkowe, wytwórcze 
i pisemne,  

 

DYSLEKSJA / zaburzenia czytania / 

Problemy ucznia Dostosowanie wymagań 



▪ błędy przy przepisywaniu, 
▪ niewłaściwe stosowanie 

małych i wielkich liter, 
▪ lustrzane zapisywanie liter 

i cyfr, 
▪ mylenie liter, 
▪ problemy z zapisywaniem 

jednostek. 

▪ kontrola poprawności 
przeczytanych poleceń, 

▪ dodatkowe wskazówki 
nauczyciela, 

▪ wydłużenie czasu pracy, 
▪ odpytywanie znajomości 

symboli i parametrów ustnie, 
▪ ocena poprawności 

merytorycznej  ćwiczenia, a 
nie strony estetycznej, 

 

 

DYSORTOGRAFIA / popełnianie błędów w pisaniu / 

 

Problemy ucznia Dostosowanie wymagań 

▪ błędy ortograficzne, 
▪ błędy w zapisie. 

▪ ocenianie prac pisemnych pod 
kątem merytorycznym.  

 

 

5. W pracy z uczniem o obniżonych możliwościach edukacyjnych należy: 
o Ograniczyć wymagania do treści koniecznych. 
o Wydłużyć czas na przyswojenie określonej partii materiału, 
o Wydłużyć czas pracy na wykonanie zadania, 
o Kontrolować poprawność odczytywanych poleceń, 
o Udzielać dodatkowych wskazówek, 
o Brać pod uwagę poprawności merytorycznej wymaganego 

ćwiczenia, a nie jego stronę estetyczną. 
o Umożliwić kontakty indywidualne za pomocą dostępnych 

narzędzi komunikacji podczas nauczania zdalnego 
 

6.  Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności uczniów z dysfunkcjami: 

Prace  pisemne (preferencje): 



o istnieje możliwość poprawy ustnej każdej oceny uzyskanej z 
prac pisemnych obejmujących materiał zawierający elementy 
dysfunkcji ucznia, 

o nie ocenia się estetyki pracy ucznia, 
o stosuje się inne, indywidualne preferencje poradni. 

 

Odpowiedź ustna i odpowiedź na bieżącej lekcji  -  pod uwagę bierzemy: 

o zawartość rzeczową nie uwzględniając ubogiego języka oraz 
błędów językowych, 

o krótkie uzasadnienie, 
o prezentacja nie wpływa na ocenę. 

Praca w grupie  -  pod uwagę bierzemy: 

o komunikację, 
o samoocenę, 
o efekt końcowy ( np. rezultat rozwiązania problemu ). 

Aktywność -  pod uwagę bierzemy: 

o stosowanie różnych twórczych metod rozwiązywania 
problemów, 

o rozwiązywanie zadań dodatkowych  w miarę możliwości ucznia. 
 

Wszystkie kryteria oceniania wiedzy i umiejętności ucznia muszą być 

dostosowane do indywidualnych zaleceń poradni.  

 

VI. Informacje o ocenach 

1. Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne są jawne.  

2. Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel ocenę uzasadnia.  

3. Formy informowania uczniów : 

o informacja ustna; 

o wpis do zeszytu ucznia lub zeszytu przedmiotowego; 

o o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej uczeń 

informowany jest na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 



RP w przypadku oceny niedostatecznej, a o pozostałych ocenach 

na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP.  

4. Formy informowania rodziców : 

o informacja ustna w trakcie rozmów indywidualnych; 

o zapisy w zeszycie ucznia lub zeszycie przedmiotowym; 

o informacja pisemna – wykaz ocen na spotkaniach z wychowawcą; 

o o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych 

śródrocznych rodzice informowani są na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem RP; 

o o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych rodzice 

informowani są na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

RP. 
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