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 Nauczanie biologii w klasach V,VI,VII,VIII oraz przyrody w klasie IV odbywa się zgodnie                

z programami wydawnictwa Nowej Ery dostosowanymi do obowiązującej nowej podstawy 
programowej. Przedmiotowy System Oceniania z przyrody i biologii jest zgodny  
z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Mazowszanach. Uczniowie posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej oceniani są według kryteriów dostosowanych do ich możliwości. 
 

Ogólne kryteria i wymagania na poszczególne oceny 

 
Aby otrzymad ocenę dopuszczającą uczeo powinien opanowad elementy treści 
podstawowej, które mogą świadczyd o możliwości opanowania pozostałych elementów tej 
treści. Stanowią je elementy najłatwiejsze, najczęściej stosowane, nie wymagające 
większych modyfikacji, niezbędne do uczenia się ogółu podstawowych wiadomości, 
niezbędne do opanowania podstawowych umiejętności i praktyczne. 
 

Aby otrzymad ocenę dostateczną uczeo powinien opanowad elementy treści najbardziej 
przystępne, najprostsze i najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie 
kształcenia, niezbędne na wyższych etapach kształcenia, bezpośrednio użyteczne  
w pozaszkolnej działalności ucznia. 
Aby otrzymad ocenę dobrą uczeo powinien opanowad elementy treści umiarkowanie 
przystępne, bardziej złożone, mniej typowe, przydatne, ale niezbędne na danym i na 
wyższych etapach kształcenia , pośrednio użyteczne w działalności pozaszkolnej ucznia. 
 

Aby otrzymad ocenę bardzo dobrą uczeo powinien opanowad elementy treści trudne do 
opanowania, złożone i nietypowe, występujące w wielu równoległych ujęciach, mało 
użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. 
 

Aby otrzymad ocenę celującą uczeo powinien opanowad elementy treści poza programowe, 
wykraczające poza szczebel szkoły, szczególnie złożone i oryginalne, wąsko specjalistyczne, 
pozbawione bezpośredniej użyteczności w przedmiocie szkolnym i w działalności 
pozaszkolnej ucznia. 
 
Zasady oceniania 
 

1) Uczeo może byd nieprzygotowany do lekcji 1 raz w semestrze. 
2) Uczeo jest oceniany za: 
➢ prace pisemne- 

    -  sprawdziany (zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,      
       obejmujące 1 obszerny dział lub 2 mniejsze działy) 

      - kartkówki (zapowiadane lub bez zapowiedzi, obejmujące materiał nauczania 
        z ostatniej lekcji) 

       - prowadzenie zeszytu dwiczeo (raz w semestrze) 

       - prace domowe-(prace badawcze, obserwacje i hodowle, plakaty, prezentacje 
         multimedialne - raz w półroczu) 

➢ prace ustne: 
- ustne sprawdzenie wiadomości (materiał z ostatniej lekcji, przynajmniej 2-3 
razy w semestrze) 

- praca na lekcji (bieżący materiał nauczania 2-3 oceny 
   w półroczu) 
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- referowanie pracy grupy (lekcja bieżąca lub lekcja   
powtórzeniowa) 

3) Pisemne sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej 
uczeo musi napisad sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. 
Jeżeli nieobecnośd jest nieusprawiedliwiona, uczeo przystępuje do sprawdzianu na 
pierwszej lekcji, na którą przyszedł. 

4) Uczeo ma prawo poprawid sprawdzian i kartkówkę w przeciągu jednego tygodnia. 
Obydwie oceny są wpisywane do dziennika, a pod uwagę jest brana ocena 
poprawkowa, nawet jeśli jest niższa od poprawianej. 

5) Nieobecnośd ucznia na sprawdzianie nie obliguje go do pisemnego zaliczenia danej 
partii materiału- może odpowiadad ustnie. 

6)   Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych: 
 
  98- 100%          celujący 

 
  97- 90%  bardzo dobry 

 
  89- 75% dobry 

 
  74- 50% dostateczny 

 
  49- 30% dopuszczający 

 
  29- 0%              niedostateczny 
 

7)  Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięd ucznia w danym roku szkolnym są ocena 
śródroczna i roczna. Nauczyciel wystawia je po uwzględnieniu wszystkich form 
aktywności ucznia oraz wagi ocen cząstkowych. 

 

 


