
Wymagania edukacyjne  - biologia kl. V - VIII

Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne semestralne i końcowe roczne w stopniach są następujące:
6  -  stopień  celujący,  5  -  stopień  bardzo  dobry,  4  -  stopień  dobry,  3  -  stopień  dostateczny,  
2   - stopień dopuszczający, 1 - stopień niedostateczny.

Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli:

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

 posługuje się bogatym słownictwem biologicznym,

 trafnie analizuje zjawiska i procesy biologiczne,

 potrafi zaprojektować doświadczenie biologiczne i zinterpretować jego wyniki,

 formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, trafnie dobierając liczne przykłady,

 wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, poprzez udział w konkursach pozaszkolnych.
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

 opanuje zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej,

 poprawnie posługuje się słownictwem biologicznym,

 aktywnie uczestniczy w lekcji, 

 trafnie analizuje i interpretuje informacje i dane pochodzące z różnych źródeł,

 potrafi zinterpretować zjawiska biologiczne,

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania problemów 
w nowych sytuacjach.

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli:

 opanuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, które będą 
użyteczne w szkole i poza szkołą,

 udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania oraz posługuje się poprawną terminologią 
biologiczną,

 aktywnie uczestniczy w lekcji, 

 korzysta z wielu różnych źródeł informacji,

 poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, wyciąga właściwe wnioski oraz trafnie dobiera 
przykłady,

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 
problemów, w przypadkach trudniejszych rozwiązuje problemy z pomocą nauczyciela.

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli:

 opanuje najważniejsze, przystępne i niezbyt złożone wiadomości i umiejętności określone 
w podstawie programowej, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą,

 udziela odpowiedzi na proste pytania, posługując się zrozumiałym językiem i podstawową 
terminologią biologiczną,

 korzysta samodzielnie lub z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji,

 zazwyczaj poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, podaje nieliczne przykłady,

 rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności.
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli:

 opanuje wiadomości i umiejętności programowe w stopniu umożliwiającym kontynuowanie 
dalszego kształcenia,

 udziela odpowiedzi na pytania o niskim stopniu trudności, posługując się zrozumiałym 
językiem i elementarną terminologią biologiczną,

 korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji.

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli:



 nie  opanował  podstawowych  wiadomości  i  umiejętności  określonych  w  podstawie
programowej,,

 nie posługuje się elementarnymi pojęciami biologicznymi oraz nie próbuje rozwiązać zadań 
o minimalnym stopniu trudności,

 wykazuje bierną postawę na lekcji

Sposoby sprawdzania osiągnięć
Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane w następujących formach:

Forma Waga oceny
sprawdzian (test, pisemna praca klasowa) 3
udział w konkursie 3
odpowiedź ustna 2
kartkówka 2
prezentacja 1
praca domowa 1
praca na lekcji, aktywność 1
praca w grupie 1
prace dodatkowe (referat, album, plakat) 1

Sprawdzian (test, praca klasowa) to pisemna weryfikacja wiedzy (wiadomości i umiejętności) ucznia
przeprowadzona w czasie zajęć w szkole. Obejmuje zakres materiału z jednego obszernego działu lub
dwóch mniejszych działów. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę
klasową  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  daty  powrotu  doszkoły.  Jeżeli  nieobecność  jest
nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy klasowej na pierwszej lekcji, na którą przyszedł.
Sprawdziany zawierają różnorodne formy pytań.  Termin sprawdzianu jest podany z tygodniowym
wyprzedzeniem,  określony  jest  również  zakres  wymaganego  materiału.  Uczeń  ma  możliwość
poprawy niezaliczonego sprawdzianu oraz prawo poprawienia oceny ze sprawdzianu (nie później niż
14 dni od otrzymania stopnia)
Kartkówka to pisemne sprawdzenie wiedzy, obejmujące zakres materiału z jednej, dwóch lub trzech
ostatnich lekcji. Kartkówki nie muszą być wcześniej zapowiadane.
Odpowiedzi  ustne  to  ustne  sprawdzenie  wiedzy  obejmujące  zakres  materiału  nawiązujący  do
tematyki z poprzednich trzech lekcji.
Prezentacja  to  przedstawienie  na  forum klasy  wyników  swojej  pracy  (referatu,  wyników  pracy
indywidualnej, grupowej) w autorskiej formie.
Praca domowa  to zagadnienia nawiązujące do lekcji zadanej przez nauczyciela do samodzielnego
opracowania przez ucznia w formie pisemnej, ustnej lub praktycznej.
Praca na lekcji  to  aktywność  ucznia  na  zajęciach,  np.  ćwiczenia  pisemne,  udział  w dyskusjach
dotyczących tematu lekcji.
Praca w grupie  to umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział w dyskusji, twórcze
rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, dbałość o końcowe efekty pracy zespołu.

Uczeń  ma  prawo  raz  w  semestrze  zgłosić  brak  przygotowania  do  lekcji.  Przez  brak
przygotowania  do  lekcji  rozumiemy:  nieprzygotowanie  do  odpowiedzi  ustnej  nie  wynikającej  
z długotrwałej choroby,  a także brak zeszytu przedmiotowego, brak pracy domowej, brak pomocy
potrzebnych do lekcji.

Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie  
i za każdy brak zadania minus (trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną). Fakt, że uczeń jest
nieprzygotowany do lekcji należy zgłosić podczas sprawdzania obecności na lekcji, nie dotyczy to
jednak  lekcji,  na  których  nauczyciel  zaplanował  sprawdzian  lub  kartkówkę,  o  czym  wcześniej
poinformował klasę.

Za  pozytywną  aktywność  na  lekcji  uczeń  otrzymuje  plusy  (trzy  plusy  oznaczają  ocenę
celującą z aktywności). 



Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią stopni cząstkowych. Jest średnią ważoną.
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