
Wymagania i system oceniania na biologii w roku szkolnym 2017/18 . 

 

1.      W klasie VII Szkoły Podstawowej, w ocenianiu bieżącym obowiązuje system 

punktowy. Pozwala on na bardziej obiektywne oraz precyzyjne mierzenie 

osiągnięć ucznia. Systemem punktowym zostaje objęta cała działalność ucznia w 

ramach danego przedmiotu. 

2.      Każda praca pisemna (w tym referat, plakat, projekt itp.) posiada wyznaczoną 

przez nauczyciela liczbę punktów (do 10). Do dziennika wpisywana jest liczba 

punktów, jaką uczeń zdobył wykonując daną pracę oraz bazowa liczba punktów 

(maksymalna liczba punktów, jaką uczeń mógł uzyskać za daną pracę). 

3.      Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę pracy pisemnej (sprawdzianu, 

pracy klasowej). Poprawa musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 2 

tygodnie od momentu uzyskania wyniku. Punktacja za pracę poprawkową jest 

taka sama. Ostateczną ocenę ucznia ze sprawdzianu stanowi średnia ocen 

uzyskanych z pracy klasowej oraz poprawy. Uczeń ma obowiązek poprawy pracy 

pisemnej jeśli otrzymał poniżej 30% punktów możliwych do uzyskania. W 

trakcie roku obowiązują cotygodniowe kartkówki (których nie dotyczy 

możliwość poprawy), o wartości maksymelnej po 3 punkty oraz prace klasowe o 

wartości maksymalnej po 30 punktów.  

4.      Nieprzygotowania 

W każdym semestrze uczeń może zgłosić trzy nieprzygotowania do zajęć bez 

ponoszenia konsekwencji. Musi jednak zgłosić ten fakt przed lekcją. Liczba tych 

nieprzygotowań zależy od liczby godzin danego przedmiotu w tygodniu. 

Każde następne zgłoszone nieprzygotowanie powoduje utratę 0,5% lub 1% oceny 

końcowej. 

Każde niezgłoszone nieprzygotowanie powoduje utratę 1% oceny. 

5.      Bonusy 

 

 



a.       Bonusy za pilność i sumienność 

Każdy uczeń może uzyskać bonus za wykonanie przedmiotowych prac 

dodatkowych do 4%. Ostateczny termin rozliczenia wszystkich prac 

dodatkowych podany jest w harmonogramie roku szkolnego. 

b.      Bonus nauczycielski 

Nauczyciel może przyznać dodatkowe procenty za wyjątkowe 

zaangażowanie i postępy w nauce – maksymalnie 3% rocznie. 

c.       Zadanie na „szóstkę” 

Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe procenty za wykonanie tzw. 

„zadań na szóstkę” podczas sprawdzianów – do 10% bazy (bez względu 

na wynik sprawdzianu). 

6.      Nauczyciel nie może postawić procentów ujemnych uczniowi za złe 

zachowanie na lekcji lub przerwie. 

7. Zakres materiału przewidywanego w klasie VII na rok 2017/2018 przedstawia 

się następująco: 

a) układ trawienny; 

b) układ oddechowy; 

c) układ krążenia i odpornościowy; 

d) układ wydalniczy; 

e) układ płciowy; 

f) układ hormonalny; 

g) powłoka wspólna ciała (skóra); 

h) układ ruchu (szkieletowy i mięśniowy); 

i) układ nerwowy i narządy zmysłów; 

j) zdrowie i higiena życia. 

 


