
WARUNKI I SPOSÓB WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

OCENIANIA  Z BIOLOGII  klasa VII 

I. CELE 
System oceniania z biologii  jest elementem  Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania  

i Klasyfikowania w Szkole Podstawowej  w Czarnym Dunajcu.  

Cele oceniania to:

    skłanianie uczniów do wysiłku,  motywowanie do pracy i zaangażowania w proces 

uczenia się

     odzwierciedlanie postępów ucznia w nauce biologii i posługiwaniu się wiedzą 

biologiczną

     wspomaganie procesu planowania przez ucznia własnego rozwoju

     wychowanie uczniów do samooceny  

 

II. FORMY OCENIANIA I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

Ocenianie osiągnięć ucznia i jego postępów w nauce jest dokonywane systematycznie 

w różnych formach: 

 

formy oceniania osiągnięć ucznia 
maksymalna liczba  

pomiarów  w  
ciągu okresu 

ocena 

sprawdziany przeprowadzane po zakończeniu 

każdego działu, poprzedzone wcześniejszą 

lekcją powtórzeniową mogą zawierać 

dodatkowe pytania na ocenę celującą 

 

4 

wg skali 

procentowej 

100%-96% - cel 

95%-90%-bdb 

89%-75% - db 

74%-50% - dst 

49%-33% - dop 

32%-0% - ndst 

kartkówki 5 

 

 Krótkie wypowiedzi  ustne  

 

 

2 

w systemie +/- 

 

ocena 

aktywność i pracę na lekcji: zaangażowanie, 

inicjatywa, koncentracja, twórcze pomysły 

na bieżąco 
ocena 

prace domowe 4 ocena 

prace dodatkowe: referaty, plakaty,  rysunki   2 ocena 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. ZASADY OCENIANIA  

1. Sprawdziany i testy semestralne są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem Krótkie  kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie mogą być 

poprawiane. 

2. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem. 

3. Sprawdzian, napisany na ocenę niedostateczną, można poprawić. Dla wszystkich  

ustala się jeden termin poprawy.  

4. Uczeń ma prawo do dwukrotnego  w ciągu semestru zgłaszania nieprzygotowania się 

do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu 

ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych 

do lekcji. 

5. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania na lekcjach powtórzeniowych, 

kartkówkach i na sprawdzianach wcześniej zapowiadanych przez nauczyciela. 

6. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie się do lekcji ocenę niedostateczną. 

7. Jeżeli uczeń nie zgłosił braku zadania (braku zeszytu), a zostanie zauważony jego 

brak, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

9. Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela) podręcznika 

oraz zeszytu ćwiczeń. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego. 

10. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. 

11. Uczeń zostaje zapoznany z warunkami sposobem oceniania na pierwszej lekcji 

chemii  w nowym roku szkolnym. Dla rodziców warunki i  sposób oceniania są 

zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

12. Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności ucznia. 

13. Ocenie podlegają wszystkie wymienione niżej obszary aktywności ucznia. 

14. Oceny są jawne dla ucznia i jego   rodziców 

 

IV. TRYB USTALENIA OCENY OKRESOWEJ LUB ROCZNEJ 

Zgodny z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Klasyfikowania w Szkole podstawowej 

w Czarnym Dunajcu.  

 

 

 


