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Wymagania edukacyjne z biologii 

w ZSO Zakopanem 

 

opracowane na podstawie: 

 Podstawy programowej 

 Programu nauczania wydawnictwa „Nowa Era” 

 Statutu ZSO 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe Dz.U.2017.59 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 sierpnia 2017zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz.U.2017.1651) 

Przedmiotem  oceniania są:  

1. Wiadomości (zapamiętywanie, rozumienie).  

2.  umiejętności  (zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych) . 

3.  postawy uczniów i zaangażowanie w proces nauczania- uczenia się, aktywność. 

Formy aktywności podlegające ocenie: 

 Odpowiedzi  ustne (przynajmniej raz w semestrze) obejmują znajomość materiału z 3 

ostatnich lekcji, a w przypadku  lekcji powtórzeniowych z całego materiału: oceniana  jest : 

poprawność merytoryczna, posługiwanie się językiem biologicznym, umiejętność 

wnioskowania przyczynowo skutkowego, zgodność odpowiedzi z pytaniem. 

 kryteria szczegółowe: 

- ocena celująca: odpowiedź spełnia kryteria oceny bardzo dobrej a ponadto zawiera treści 

poza programowe, własne przemyślenia i oceny. 

- ocena bardzo dobra: odpowiedź wyczerpująca, zawierająca wiedzę podstawową  i 

dopełniającą, operowanie faktami, dostrzeganie związków między nimi, wyciąganie 

wniosków. 

- ocena dobra: odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych faktów , 

nieliczne błędy rzeczowe, nie wyczerpuje zagadnienia, 

-ocena dostateczna: uczeń opanował wiedzę podstawową , zna najważniejsze fakty, 

odpowiedź odbywa się przy niewielkiej pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy 

merytoryczne, 

-ocena dopuszczająca: uczeń opanował wiedzę niezbędną, konieczną do dalszej nauki 

przedmiotu, podczas odpowiedzi możliwe liczne błędy merytoryczne jak i w sposobie jej 

prezentowania . 

- ocena niedostateczna:  odpowiedź nie spełnia wymagań podanych powyżej. 
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 Wypowiedzi pisemne: 

-kartkówki  obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej 

zapowiedziane, ale mogą), 

- sprawdziany podsumowujące poszczególne działy programu (zapowiedziane co, najmniej 

tydzień wcześniej), 

- sprawdziany semestralne lub całoroczne ( zapowiadane  2 tyg. wcześniej), 

-sprawdzone prace uczniowie otrzymują do wglądu w celu ich omówienia , następnie oddają 

nauczycielowi, rodzice otrzymują prace do wglądu na życzenie, 

- krótkie wypowiedzi na lekcji i praca w grupie będą oceniane za pomocą plusów i na koniec 

semestru zostaną zamienione odpowiednio przy trzech plusach na ocenę dobrą, a przy 

dwóch na dostateczną ,a w przypadku dużego wkładu pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą lub dobrą, minusy przelicza się na ocenę (trzy  - ocena niedostateczna) 

-praca domowa będzie oceniana w skali bardzo dobry, dobry dostateczny, dopuszczający, 

Brak pracy domowej oceniane będzie oceną niedostateczną.  Uczeń, który nie odrobił pracy 

domowej lub otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest przedstawić odrobione 

zadanie domowe na kolejnej lekcji.( otrzyma druga ocenę), 

-zeszyt przedmiotowy jest obowiązkowy , 

- prace dodatkowe ( samodzielne opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, w 

formie prezentacji multimedialnej i prezentacji w gablocie) 

 

Sposób oceniania i poprawa ocen: 

- uczeń ma prawo do zgłoszenia (  przed sprawdzeniem listy obecności), bez żadnych 

konsekwencji  jeden  raz w ciągu semestru nie przygotowania do lekcji (z wyjątkiem 

zaplanowanych kartkówek , sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych) 

- uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu  w ciągu tygodnia 

lub w terminie innym wynikającym z długości  trwania nieobecności uzgodnionym z 

nauczycielem, 

- w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie lub zapowiedzianej 

kartkówce możliwe jest ich przeprowadzenie na pierwszej lekcji, na której jest obecny uczeń, 

- uczeń , który podczas pracy pisemnej pracuje niesamodzielnie może mieć obniżoną ocenę 

do oceny niedostatecznej, 

- uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą  lub dostateczną  uzyskaną ze 

sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od ich zwrotu, w formie pisemnej  po  ustaleniu terminu z 

nauczycielem. 

-do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną, 

- kartkówki  nie podlegają poprawie, 

- nie dopuszcza się możliwości zaliczenia przedmiotu pod koniec semestru,  

- ocena semestralna i i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 

będące efektem jego samodzielnej pracy, 
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 Prezentuje swoje wiadomości posługują się terminologia biologiczną, 

 Potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości,  

 Z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

 Wykonuje dodatkowe zadania i polecenia, 

 W pracach pisemnych osiąga najczęściej 100% możliwych punktów, 

 Potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych. 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

oraz treści dopełniające, 

 Potrafi samodzielnie interpretować zjawiska i stosować wiedzę do samodzielnego 

rozwiazywania problemów, 

 Prezentuje wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną,   

 wykazuje szczególne zainteresowania biologią, 

 Wykonuje prace i zadania dodatkowe. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Przyswoił treści rozszerzające,  

 Właściwie stosuje terminologię przedmiotową, 

 Potrafi stosować wiedzę do samodzielnego rozwiazywania problemów w sytuacjach 

typowych, 

 Samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałem źródłowym, 

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował wiadomości podstawowe, 

 Z niewielka pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać podstawowe/ typowe  problemy o małym 

stopniu trudności, 

 Wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadawalającym, 

 Próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie 

przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,( treści konieczne) , 

 Wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem 

nauczyciela, 

 Wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej, 

 Jest mało aktywny na lekcjach, 

 Z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, 

koniecznymi do dalszego kształcenia 
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 Wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac 

domowych, 

 Nie podejmuje proby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy 

pomocy nauczyciela, 

 Wykazuje się bierna postawą na lekcji, 

 Nie prowadzi systematycznie zapisów w zeszycie przedmiotowym. 

 

 

 


