
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-BIOLOGIA. 
 
PSO został opracowany w oparciu o : 
-Podstawę programową, 
-Program nauczania przedmiotu, 
-WZO. 
 
1)Przedmiotem oceniania są: 
-wiadomości i umiejętności ucznia określone programem nauczania, 
-postawa ucznia i jego aktywność(wkład i zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji i w domu,prowadzenie 
zeszytu przedmiotowego). 
 
2)Skala ocen zawiera stopnie od 1 do 6 wzbogacone o plusy i minusy. 
 
3)Każdy uczeń ma prawo zgłosić 1lub 2 razy w półroczu( w zależności od ilości godzin w 
tygodniu)nieprzygotowanie do lekcji.Przez nieprzygotowanie należy rozumieć:brak pracy domowej,brak 
zeszytu,podręcznika,brak przygotowania do odpowieddi ustnejUczeń nie może zgłosić nieprzygotowania 
do lekcji powtórzeniowej,do pracy klasowej lub zapowiedzianego sprawdzianu. 
 
4)Prace klasowe obejmujące wiadomości z całego działu są poprzedzone lekcją 
powtórzeniową.Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i trwają jedną godzinę lekcyjna. 
Prace klaspwe są obowiązkowe. 
 
5)Jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w ciągu dwóch tygodni od przyjścia do 
szkoły,jeżeli absencja trwała co najmniej tydzień.Gdy nieobecność w szkole była krótsza musi klasówkę 
napisać w ciągu tygodnia. 
 
6)Prace klasowe  można poprawiać jedynie w wyjątkowych wypadkach, w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem. 
 
7)Sprawdziany,obejmujące zakres materiału maksymalnie z trzech ostatnich lekcji,trwają do 15 minut i nie 
muszą być zapowiadane.Sprawdziany nie są poprawiane.Sprawdziany o wadze 4 są obowiązkowe. 
 
8)Czas sprawdzania prac pisemnych przez nauczyciela:maksymalnie dwa tygodnie w przypadku prac 
klasowych,tydzień w przypadku sprawdzianów i 3 tygodnie w przypadku projektów.. 
 
9)Uczeń ma prawo wglądu do pracy i zapoznania się z błędami,ewentualne wyjaśnienie ich przez 
nauczyciela. 
 
10)Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia wymienione poniżej: 
 
a)odpowiedzi ustne: 
-obejmują trzy ostatnie tematy, 
-podczas odpowiedzi zwraca się uwagę na znajomość i stosowanie języka przedmiotu,zawartość 
rzeczową,zgodność z tematem,sposób prezentacji. 
b)prace pisemne: 
-sprawdziany, 
-prace klasowe. 
 
Prace pisemne ocenia się następująco: 
 
0%-25% niedostateczny 
>25%-30% niedostateczny plus 
>30%-35% dopuszczający minus 
>35-45% dopuszczający 
>45%-50% dopuszczający plus 



>50%-55% dostateczny minus 
>55%-65% dostateczny 
>65%-70% dostateczny plus 
>70%-75% dobry minus 
>75%-85% dobry 
>85%-90% dobry plus 
>90%-95% bardzo dobry minus 
>95%-100% bardzo dobry 
 
c)aktywność na lekcji,która oceniana jest(+) lub (-). 
Trzy(+)równoważne są ocenie bardzo dobrej,trzy(-) to ocena niedostateczna. 
 
d)praca w grupie,czylli umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole,korzystania z różnych 
źródeł informacji.Praca w grupie może być oceniona(+)bądź stopniem, 
 
e)prace domowe 
-krótkoterminowe, 
-referaty, 
-projekty, 
-prowadzenie zeszytu. 
Prace domowe oceniane są zgodnie z kryteriami zawartymi w wymaganiach na poszczególne oceny. 
 
11)Uczeń ma obowiązek: 
-przestrzegać przepisów BHP, 
-być przygotowanym do zajęć, 
-uzupełnić we własnym zakresie materiał z zajęć edukacyjnych,na których był nieobecny(ustnie i 
pisemnie)w terminie tygodnia od przyjścia do szkoły. 
 
12)Ocena semestralna jest ustalana w oparciu o średnią ważoną uzyskaną z form sprawdzania i wynosi: 
 
-ocena niedostateczna dla średniej 1,51 i niżej, 
-ocena dopuszczająca dla średniej od 1,51 do2,50, 
-ocena dostateczna dla średniej od 2,51 do3,50, 
-ocena dobra dla średniej od3,51 do 4,50, 
-ocena bardzo dobra dla średniej 4,51 i wyżej. 
Ocena roczna jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych z I i II półrocza.Warunkiem otrzymania 
promocji do następnej klasy jest uzyskanie w II półroczu średniej ważonej przynajmniej 1,51.  
 
13)Przypisane są następujące wagi do form sprawdzania: 
 
-praca klasowa-waga 10, 
projekt-waga 8, 
-sprawdzian,odpowiedź ustna-waga 4, 
-kartkówka,praca domowa,prowadzenie zeszytu-waga 2, 
-aktywność-waga 3. 
 
14)Na 30 dni przed roczną klasyfikacją uczeń powinien otrzymać informację o proponowanej ocenie na 
koniec roku.W uzasadnionych wypadkach uczeń może się zwrócić z pisemną prośbą o umożliwienie 
uzyskania oceny wyższej od proponowanej.Prośbę należy złożyć nauczycielowi przedmiott za 
pośrednictwem wychowawcy klasy w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji oceny. 
Wymaga to jednakże pisemnego sprawdzenia stanu wiedzy ucznia na wnioskowaną ocenę.Sprawdzian 
ten musi się odbyć nie później niż na trzy dni przed terminem wystawienia oceny rocznej. 
 
 
 
 



 
 
 
 


