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Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
(WSO), który jest częścią Statutu Szkoły.

Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów
Ocenianie bieżące może być przeprowadzone w następujących formach:
 pisemne prace klasowe (sprawdziany)
 kartkówki
 odpowiedzi ustne,
 prace z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń,
 karty pracy, pakiety zadań
 praca i aktywność na lekcji,
 wyniki pracy grupowej,
 prace domowe,
 prace długoterminowe np. obserwacje przyrodnicze, referaty, prezentacje multimedialne,
plakaty, projekty,
 aktywność pozalekcyjna np. osiągnięcia w konkursach, akcjach charytatywnych,
proekologicznych itp.
1. Pisemne prace klasowe (sprawdziany):
 dotyczą większej części materiału (zazwyczaj dział programowy)
 są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
 mogą trwać całą lekcję
 waga sprawdzianów jest większa niż 1
 sprawdzian można poprawić jednokrotnie w wyznaczonym przez nauczyciela terminie poprawy
(do dziennika wstawiane są obie oceny: z pierwszego terminu i poprawiona); uczeń ma dwa
tygodnie na poprawę sprawdzianu od daty jego oddania
 nauczyciel na sprawdzenie i ocenienie prac klasowych ma dwa tygodnie
Uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie lub kartkówce jest zobowiązany zgłosić się do
nauczyciela w pierwszym tygodniu po nieobecności w celu ustalenia przez nauczyciela formy i terminu ponownego sprawdzianu lub kartkówki; nieprzystąpienie do pracy skutkuje oceną niedostateczną.
Nauczyciel nie przekłada sprawdzianów. Czyni to jedynie w szczególnych przypadkach. Jeżeli
sprawdzian zostanie przełożony, nauczyciel przenosi go na najbliższy możliwy termin, bez względu
na to, czy w danym dniu klasa ma już zapowiedziany inny sprawdzian.

2. Kartkówki:
 zakres materiału obejmuje od 1 do 3 ostatnich lekcji
 mogą być niezapowiedziane
 są krótkie, czas przeznaczony na wykonanie pracy przez ucznia wynosi około 10-15 minut;
 czas trwania kartkówki może być wydłużony ze względu na potrzeby indywidualne ucznia (dysfunkcje),
 waga kartkówek równa jest 1




kartkówki nie można poprawić
nauczyciel na sprawdzenie i ocenienie kartkówki ma tydzień

3. Odpowiedzi ustne
 obejmują materiał z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji
 Nauczyciel w dowolnym czasie trwania jednej lekcji może odpytać jednego lub kilku wybranych
przez siebie uczniów
4. Prace z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń
 uczeń zobowiązany jest do przynoszenia na każdą lekcję podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz
zeszytu przedmiotowego
 uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy
 w razie nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnienia zaległości w ciągu tygodnia
 nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi zebrać od uczniów zeszyty ćwiczeń i/lub zeszyty
przedmiotowe do sprawdzenia i oceny
5. Praca i aktywność na lekcji
 aktywność na lekcji nagradzana jest plusami (+), 5 plusów skutkuje oceną bardzo dobrą
 uczeń w czasie trwania jednej lekcji może dostać jednego plusa
 w przypadku, gdy uczeń na lekcji wykaże się wiedzą wykraczającą ponad zakres programowy i
aktywnie będzie się angażował w przebieg lekcji może otrzymać jednorazowo ocenę bardzo
dobrą
6. Praca w grupach
 w przypadku gdy na lekcji uczniowie pracują w grupach, jedna (taka sama) ocena przypada na
wszystkich członków jednej grupy
7. Prace domowe
 uczeń ma obowiązek systematycznie wykonywać zadane prace domowe
 ewentualne zaległości muszą być nadrabiane w ciągu tygodnia
 na bieżącej lekcji może być sprawdzana każda wcześniej zadana praca domowa
 za brak pracy domowej i nie zgłoszenie tego faktu nauczycielowi na początku danej lekcji uczeń
otrzymuje stopień niedostateczny
 w przypadku, gdy uczeń np. nie potrafi rozwiązać danego zadania, powinien podjąć próbę
uwidocznioną w zeszycie przedmiotowym; wszystkie prace domowe (jeśli nie są zadane w
zeszycie ćwiczeń lub nauczyciel nie zaznaczył inaczej) należy zapisywać w zeszytach
przedmiotowych
 w ciągu semestru uczeń mający jedną godzinę biologii/przyrody w tygodniu może zgłosić jedno
nieprzygotowanie, a mający dwie godziny dwa nieprzygotowania; po przekroczeniu limitu
otrzymuje ocenę niedostateczną
 brak prac domowych zaznaczany jest minusem, trzeci i każdy następny minus w semestrze skutkuje oceną niedostateczną cząstkową
8. Referaty, prace multimedialne, doświadczenia
Uczniowie za zgodą nauczyciela mogą przygotować referat, prezentację multimedialną lub
doświadczenie na wybrany przez siebie temat i przedstawić swoją pracę na wyznaczonej przez
nauczyciela lekcji. Uczeń powinien zgłosić się do nauczyciela z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem przed planowaną lekcją. W zależności od wkładu pracy ucznia, formy przedstawienia
tematu, zaangażowania i wykazania się wiedzą uczeń otrzymuje stosowną ocenę.

9. Konkursy przedmiotowe:
Szkoła Podstawowa, olimpiady:
 Etap szkolny – uczeń nie uzyska żadnego awansu – brak oceny
 Przejście do kolejnego etapu – cząstkowa ocena bardzo dobra
 Udział w olimpiadzie wojewódzkiej – ocena cząstkowa celująca; laureat – ocena celująca
końcowo roczna.
Inne konkursy przedmiotowe:
 Jeśli widać przygotowanie ucznia (duży wkład pracy) – cząstkowa ocena bardzo dobra
 Jeśli uczeń zajmuje miejsce w pierwszej piątce uczestników – ocena celująca cząstkowa
10. Skala procentowa wystawiania ocen cząstkowych
Każda ocena określana jest według następującej skali procentowej:
a.
b.
c.
d.
e.

od 0% do 40% ocena na stopień niedostateczny
od 41% do 52% ocena na stopień dopuszczający
od 53% do 74% ocena na stopień dostateczny
od 75% do 89% ocena na stopień dobry
od 90% do 100% ocena na stopień bardzo dobry

11. Ocena semestralna
Ocena semestralna jest wystawiana przy wykorzystaniu średniej ważonej z ocen uzyskanych w danym semestrze:
· Średnia 1,00-1,99 ocena niedostateczna
· Średnia 2,00-2,74 ocena dopuszczająca
· Średnia 2,75-3,74 ocena dostateczna
· Średnia 3,75-4,74 ocena dobra
· Średnia 4,75-5,10 ocena bardzo dobra
· Średnia powyżej 5,10 ocena celująca
Każdy plus przy ocenie liczony jest jako + 0,5
Każdy minus przy ocenie liczony jest jako – 0,25
np. 3+ oznacza 3,5 , 4- oznacza 3,75
Jeżeli do oceny wyższej brakuje 0,1 w średniej ważonej z ocen, uczeń może poprawiać ocenę przez
zaliczenie pisemne materiału z danego semestru.
13. Ocena końcowo-roczna jest oceną za całoroczną pracę wystawianą przez nauczyciela przy wykorzystaniu średniej arytmetycznej średnich z I i II semestru z wyjątkiem sytuacji opisanych w
punktach 14,15.
14. Jeżeli uczeń w pierwszym semestrze uzyskał ocenę niedostateczną, wówczas dla uzyskania
oceny końcowo-rocznej pozytywnej (dopuszczającej) konieczne jest uzyskanie oceny dostatecznej
za drugi semestr.
15. Jeżeli uczeń w drugim semestrze uzyskał ocenę niedostateczną, jest to jednocześnie jego ocena
końcowo-roczna, bez względu na ocenę z pierwszego semestru.

