
Przedmiotowe zasady oceniania. 

Biologia /Przyroda 

 

1. Przedmiotowe ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach WZO, 

które ma na celu : 

a) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

b) Informowanie ucznia o jego postępach w zakresie osiągnięć edukacyjnych, 

c) Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji zwrotnej 

o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć, 

d) Udzielanie uczniowi i rodzicom informacji zwrotnej, jakie wiadomości 

i umiejętności opanował dobrze, a nad jakimi musi popracować w wyniku 

przeprowadzonych testów i sprawdzianów. 

2. Uwzględnia się indywidualne możliwości edukacyjne każdego ucznia, jego 

zaangażowanie, wkład pracy, systematyczność oraz informacje zawarte w opinii 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są 

według odrębnych zasad, zalecanych przez PPP. 

3. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

4. Wgląd do prac pisemnych ma zarówno uczeń jak i rodzic. Uczeń na lekcji, a rodzic 

podczas zebrania z rodzicami. 

5. Prace pisemne – skala ocen, według której oceniany jest test, sprawdzian, kartkówka: 

 

                                                                                       Dla ucznia z opinią PPP 

* celujący…………..100% + zad. dodatkowe                  * celujący…………….90%  – 100% 

*bardzo dobry……..100% - 90%                                      * bardzo dobry……..71% - 89% 

* dobry…………………89% - 71%                                 * dobry………………..55% - 70% 

* dostateczny……….70% - 50%                                       * dostateczny……..54% - 40% 

* dopuszczający……49% - 30%                                        * dopuszczający…..39% 20% 

* niedostateczny….29% -  0%                                            * niedostateczny…19% - 0% 

 

6. Uczeń ma prawo do pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. 

7. Obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia: 

 

Forma Zakres treści nauczania częstotliwość Waga ocen 

Sprawdzian lub 

test 

Jeden obszerny dział lub 

dwa mniejsze działy 

Co najmniej dwa w 

półroczu 

5 - 6 

kartkówka Materiał nauczania max 

z trzech ostatnich lekcji 

Co najmniej dwie w 

półroczu 

3 

Odpowiedz ustna Materiał nauczania max 

z trzech ostatnich lekcji 

Co najmniej raz w półroczu 3 



Aktywność na 

lekcji 

3 plusy – bdb, 3 minusy - 

ndst 

Na bieżąco 2 

Zadania 

domowe/ćwiczenia 

Materiał nauczania z 

bieżącej lekcji 

Przynajmniej raz w 

półroczu 

1 

Praca na lekcji- 

karty pracy 

Na bieżąco Wg. potrzeb 2 

Zadania 

dodatkowe 

Wg. potrzeb referaty, 

prezentacje, albumy, 

pomoce dydaktyczne. 

Wg. potrzeb 2 

Praca w grupie Lekcja bieżąca lub 

powtórzeniowa 

W zależności od metod 

pracy stosowanych na 

lekcji 

2 

Udział w 

konkursach 

 Wg. harmonogramu 4-5 w 

zależności 

od szczebla  

 

 

Kontrakt z uczniami 

Uczeń ma obowiązek: 

- przynosić na każdą lekcję podręcznik i zeszyt, który prowadzi systematycznie 

- w razie nieobecności uzupełniać braki, 

- na lekcje przychodzić przygotowanym i z odrobionym zadaniem domowym 

- sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku nieobecności uczeń musi go napisać w ciągu 

dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym 

terminie uczeń ma obowiązek napisania tej pracy na najbliższej lekcji po upływie terminu. 

Prawa ucznia: 

- uczeń ma prawo zgłosić raz w semestrze nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej( nie może 

tego zrobić jeżeli był zapowiedziany sprawdzian lub kartkówka). Zgłasza to na początku lekcji, 

zanim nauczyciel wywoła go do odpowiedzi 

- sprawdzian jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem 

- niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na następny semestr 

- uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od omówienia 

- uczeń za swoją pracę na lekcji( aktywność) może być oceniany w formie plusów i minusów 

Ustalenia dodatkowe: 

-kartkówka – forma pisemna, niezapowiedziana  z trzech ostatnich lekcji 

- z braku zadania domowego uczeń może otrzymać 2 minusy za trzecim razem otrzymuje 

niedostateczny. Brak zadania musi uzupełnić. 



- laureaci konkursów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim uzyskują celującą ocenę 

końcową. 

- w czasie zajęć lekcyjnych zachowujemy ciszę, nie przerywamy wypowiedzi nauczyciela oraz 

kolegów, nie krytykujemy wypowiedzi innych. 

 

Sprawdzanie i ocenianie sumujące postępy ucznia 

Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena śródroczna 

i roczna. Wystawia ja nauczyciel po uwzględnieniu wszystkich form aktywności ucznia oraz 

wagi ocen cząstkowych. 

 

W CZASIE PRZEJŚCIA SZKOŁY NA ZDALNY TRYB NAUCZANIA 

 

1. Treści  z podstawy programowej podczas zdalnego nauczania zostają ograniczone  do 

wiadomości i umiejętności kluczowych z danego działu., ale w pełni realizowane. 

 

2.  Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie 

z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela, o czym uczniowie i ich 

rodzice będą poinformowani. 

 

 

3. Uczeń zobowiązany jest do gotowości do pracy z danego przedmiotu w czasie, gdy ma 

je w planie zajęć.( jeśli nie ma w czasie odbywającej się e-lekcji dostępu do komputera, 

powinien wykonywać zlecone wcześniej zadania lub być gotowym np. na kontakt 

telefoniczny z nauczycielem) 

 

4.  Ocenianiu podlegają przede wszystkim: zadania domowe, testy na platformach, quizy 

on-line, odpowiedzi i aktywność podczas e-lekcji, prezentacje oraz  odpowiedzi 

telefoniczne uczniów, jeśli nauczyciel taką formę zaplanuje. 

 

5. Sprawdziany z poszczególnych działów zostają na czas zdalnej pracy zawieszone.  

 

6. O terminie i zakresie materiału planowanych testów na platformach, uczniowie będą 

wcześniej informowani ,w celu rezerwacji dostępu do komputera – dostęp do testu tylko 

raz, w wyznaczonym czasie), w przypadku niedostosowania się do terminu wykonania 

testu uczeń zobowiązany jest do napisania go z danego materiału w formie papierowej 

w ustalonym przez nauczyciela terminie w momencie powrotu do szkoły. 

 

7. Wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez 

nauczyciela w określonym terminie w sposób uzgodniony z uczniami ich 

rodzicami/opiekunami, z uwzględnieniem możliwości technicznych. 

 



 

8. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela( notatka, zadania domowe, testy, itp) 

są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać , mimo że nie wszystkie muszą być 

sprawdzane i oceniane 

 

9. W ocenianiu bierze się pod uwagę przede wszystkim: poziom merytoryczny, 

terminowość, zaangażowanie , uwzględniając  możliwości sprzętowe i sytuację 

środowiskową ucznia. 

 

10. Wszelkie braki aktywności ucznia w czasie zdalnego nauczania, będą odnotowywane 

w dzienniku elektronicznym za pomocą minusa lub znaku N,  co jest  informacją 

zwrotną dla rodziców i  uczniów, że wystąpiły jakieś zaległości, które należy nadrobić. 

Pozwoli to również nauczycielowi wyegzekwować wiedzę objętą podstawa 

programową. 

 

                                                                                     Małgorzata Lewicka 

                                                                                  nauczyciel biologii i przyrody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENIANIE  UCZNIÓW  O  SZCZEGÓLNYCH   POTRZEBACH   

EDUKACYJNYCH 

ORAZ DOSTOSOWANIE  METOD I FORM PRACY 

1. Na podstawie opinii poradni pedagogiczno–psychologicznej oraz poradni 

specjalistycznej nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się. 

2. Na podstawie orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania ucznia nauczyciel dostosowuje 

wymagania edukacyjne do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych. 

✓ Dyskalkulia – oceniany będzie przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczna 

strona liczenia. Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło tylko form sprawdzenia wiedzy 

poprzez koncentrację na toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny – 

wystawienie uczniowi oceny pozytywnej. 

✓ Dysgrafia – dostosowanie wymagań będzie dotyczyło tylko form sprawdzania wiedzy, a 

nie treści. Sprawdzanie prac może być niekonwencjonalne. Nauczyciel może poprosić 

ucznia aby odczytał rozwiązanie lub przepytać ustnie z danego zakresu materiału. Nie 

będzie oceniana czytelność rysunków, estetyka wykonania konstrukcji geometrycznych, 

a jedynie ich poprawność. 



✓ Dysleksja – dostosowanie wymagań w zakresie formy: krótkie i proste polecenia, 

czytanie polecenia zadania na głos, objaśnianie dłuższych poleceń 

✓ Uczeń niedowidzący - siedzi w pierwszej ławce – na wprost tablicy. W klasie panuje 

właściwe oświetlenie (bez światła odbijającego się od lakierowanej ławki); Prace pisemne: 

kartkówki, sprawdziany, testy kompetencji uczeń otrzymuje od nauczyciela w wersji 

drukowanej o najwyższym stopniu czytelności, czcionka nie może być mniejsza niż 14 pt, 

Times New Roman. Uczeń ma możliwość wydłużonego czasu pisania; 

✓ Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim - konieczne jest dostosowanie zarówno w 

zakresie formy, jak i treści wymagań. Nie kwalifikują się do szkoły specjalnej dla 

upośledzonych umysłowo, a program szkoły ogólnodostępnej jest dla nich trudny, a przede 

wszystkim zbyt szybko realizowany. Tylko w tej grupie uczniów możemy mówić o 

obniżeniu wymagań pamiętając jednak, że obniżenie kryteriów jakościowych nie może 

zejść poniżej wymagań koniecznych z podstawy programowej.  

 

Stosowane przez nauczycielkę metody i formy pracy z uczniem o szczególnych 

potrzebach:  

➢ omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności 

➢ pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie 

➢ podawanie poleceń w prostszej formie 

➢ unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć 

➢ częste odwoływanie się do konkretu, przykładu 

➢ unikanie pytań problemowych, przekrojowych 

➢ wolniejsze tempo pracy 

➢ szerokie stosowanie zasady poglądowości 

➢ odrębne instruowanie dzieci 

➢ zadawanie do domu tyle, ile uczeń jest w stanie wykonać samodzielnie. 

 

 

 

                                                                 

 

 

                                                                 

 


