
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII w kl. VII
Na rok szkolny 2017/2018

1. Przedmiotowy system oceniania z biologii zgodny jest z:

Rozporządzenie  MEN  z  dnia  14  lutego2017r.  w  sprawie  podstawy
programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej
kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  podstawowej,  w  tym  dla  uczniów  z
niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  lekkim   lub  znacznym,
kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia, kształcenia ogólnego dla
szkoły specjalnej  przysposabiającej  do pracy oraz dla kształcenia  ogólnego
dla szkoły policealnej; Dz.U. z 2017 r., poz.59).

2. Uczeń otrzymuje ocenę za wiedzę tj. wiadomości i umiejętności oraz za starania: 
wiedza — stanowi 75% oceny śródrocznej i rocznej, 
starania — stanowią 25% oceny śródrocznej i rocznej. 

3. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
a) sprawdziany - po każdym zakończonym dziale programowym,
b) kartkówki ( 5 — 6 w semestrze),
c) odpowiedzi ustne.

4. Formy sprawdzania starań ucznia:
a ) aktywność na lekcji ( 4 plusy - ocena bardzo dobra, 3 minusy – ocena niedostateczna

),
b ) praca w grupach,
c ) zadania dodatkowe,
d ) zadania domowe ( uczeń ma prawo zgłosić brak zadania domowego lub 

nieprzygotowanie do lekcji - 2 razy w semestrze przy 2 lekcjach tygodniowo i 
1 nieprzygotowanie przy 1 godzinie tygodniowo, potem otrzymuje ocenę niedostateczną,

nieprzygotowanie ucznia do lekcji może być usprawiedliwione na pisemną prośbę 
rodziców

e ) referaty, plakaty,
    f) przygotowanie i poprowadzenie fragmentów lekcji, 

 g ) inne, np. przyniesienie biologicznych okazów na lekcję

5. 5. Zasady przeprowadzania sprawdzianów i kartkówek:
 a ) sprawdzian jest zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem — wpis w 
dzienniku lekcyjnym, 
b ) wyniki prac nauczyciel przedstawia w terminie 2 tygodni roboczych po przekroczeniu tego 
terminu nie można wpisać ocen niedostatecznych, 
c ) prace klasowe i kartkówki przechowywane są do 31 sierpnia bieżącego roku 
d ) warunki i sposób poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu:

- uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu na najbliższych 
konsultacjach od oddania pracy. 

- uczeń, który nie pisał sprawdzianu ma obowiązek napisać go najbliższych konsultacjach 
od oddania pracy.

- uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z kartkówki na najbliższych konsultacjach od
oddania pracy.

Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana z biologii w klasie
siódmej w roku szkolnym 2017/2018

Aby na półrocze lub na koniec roku uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana, należy napisać
test, którego zakres materiału obejmuje odpowiednio semestr lub cały rok szkolny. Uzyskana
ocena nie może być niższa niż stopień, o który ubiega się uczennica/uczeń. Test powinien być
napisany w terminie wspólnie uzgodnionym, nie później jednak, niż 3 dni przed terminem
wystawienia ocen.
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