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Cele edukacyjne: 

1)Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  

   o postępach w tym zakresie. 

2)Przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających  

   w  uczeniu się poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

    powinien dalej się uczyć. 

3) Udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

4) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

5) Monitorowanie bieżącej pracy ucznia. 

6) Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

     trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia.  

7) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

     Wychowawczej. 

 

Na lekcji biologii stosowane są następujące metody kontroli osiągnięć uczniów; 

 

1. Obserwacja pracy ucznia-dostarcza informacji o ogólnych predyspozycjach ucznia; 

- umiejętności posługiwania się sprzętem optycznym, 

- umiejętności przeprowadzania obserwacji i doświadczeń, 

- umiejętności współpracy w grupie, 

- umiejętności koncentracji i wypowiadania się, 

- aktywności na lekcjach 

2. Kontrola umiejętności praktycznych: 

- mikroskopowania, 

- planowania i przeprowadzania obserwacji i doświadczeń, 

- prezentacji problemów biologicznych w formie plakatu, referatu, 

- opracowania modeli biologicznych, 

      3. Kontrola ustna obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów i może być połączona  

          z wykonaniem innych czynności np.: 

            - analizą materiałów źródłowych ( rysunków, schematów, fotografii, wyników 

               obserwacji i doświadczeń, 

            - analizą modeli i innych pomocy dydaktycznych, 

            - wykonywaniem schematycznych rysunków, 

            - rozwiązywaniem krzyżówek genetycznych, 

 

     4. Kontrola pisemna dotyczy sprawdzianów osiągnięć uczniów stosowanych w trakcie 

         procesu dydaktycznego( kontrola bieżąca) lub przygotowujących do sprawdzania  

         szerszego zakresu treści po realizacji poszczególnych działów biologii ( kontrola 



         końcowa). 

 

a) praca klasowa obejmuje materiał całego działu lub materiał dużego fragmentu działu  

      stanowiący logiczną całość, 

b) sprawdzian obejmuje materiał  części działu( mniejszy niż praca klasowa), 

- praca klasowa  będzie poprzedzona lekcją powtórzeniową, 

- na tydzień przed pracą klasową i sprawdzianem nauczyciel podaje dokładny termin   

   i odnotowuje go w dzienniku lekcyjnym, 

- praca klasowa i sprawdzian powinny być sprawdzone i oddane w ciągu dwóch  

   tygodni 

- wyniki pracy klasowej i sprawdzianu będą omówione na lekcji, 

- każdy uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej 

   otrzymanej z pracy klasowej lub sprawdzianu w jednym terminie ustalonym przez  

   nauczyciela ale nie później niż dwa tygodnie od oddania pracy klasowej 

   i sprawdzianu; po przekroczeniu tego terminu uczeń nie będzie miał już 

   możliwości poprawiania danej oceny; po uzgodnieniu z nauczycielem 

  dopuszczalna jest poprawa oceny pozytywnej 

- każdą pracę klasową i sprawdzian uczeń ma obowiązek napisać w terminie 

   wyznaczonym przez nauczyciela 

-za nie wywiązanie się z tego obowiązku lub za nieusprawiedliwioną nieobecność  

  w czasie pracy klasowej lub sprawdzianu nauczyciel może postawić ocenę  

  niedostateczną 

          c) kartkówki są równoważne odpowiedzi ustnej( pod względem wagi oceny) i obejmują  

              materiał z trzech ostatnich tematów: 

               - kartkówka nie jest zapowiadana i może odbyć się na każdej lekcji, 

               - w przypadku zapowiedzianej kartkówki uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek 

                   napisać ją w innym terminie, 

               - kartkówka powinna być sprawdzona i oddana w ciągu tygodnia, 

               - kartkówek nie można poprawiać 

      5. Każda ocena z ustnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, będzie 

           uzasadniona  bezpośrednio po jej ustaleniu. Ocenę z pisemnych form sprawdzania 

           wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel uzasadni pisemnie poprzez przydzielone 

           punkty i procenty za każde zadanie i całą pracę oraz ustnie uwzględniając informacje: 

        -co uczeń zrobił dobrze; 
        -co i jak wymaga poprawy; 
           -w jaki sposób powinien dalej pracować. 

      6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia nauczyciel: 

         a) udostępnia uczniom na zajęciach edukacyjnych bezpośrednio po ustaleniu oceny, 

         b) przekazuje uczniom w celu udostępnienia rodzicom,  

         c) odbiera od ucznia podpisaną przez rodzica pracę na następnych zajęciach, 

         d)dokonuje adnotacji na pracy w przypadku braku możliwości uzyskania podpisu 

             rodzica, 

       7.  Nauczyciel przechowuje sprawdzone i ocenione prace ucznia co najmniej do końca 

            roku szkolnego. 

      8. Uczeń ma obowiązek odrabiania zadań domowych. W przypadku gdy uczeń nie odrobi 

          zadania domowego, nie odrobi je w całości lub w zadaniu domowym umieści treści 

           inne niż te, które  były podane przez nauczyciela, może on postawić ocenę 

            niedostateczną. 

 

      9. Nauczyciel może po uzgodnieniu z klasą podjąć decyzję o usprawiedliwieniu  



          nie przygotowania do zajęć bez podania przyczyny jeden raz w semestrze. 

     10. Uczeń z tzw. „szczęśliwym numerkiem” zwolniony jest w danym dniu  

          z niezapowiedzianych wcześniej odpowiedzi i prac pisemnych. 

     11. Oceny końcoworoczne z biologii wystawiane są ze wszystkich zdobytych w ciągu  

          semestru(roku) ocen jednostkowych. 

     12. Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną  

          w przypadku gdy waga ocen cząstkowych jest zbliżona do oceny, o którą ubiega się 

          uczeń. 

     13. Przyjmuje się następujący tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych 

         ocen klasyfikacyjnych: 

1) dla ucznia, który ubiega się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności 

uwzględniający materiał programowy z całego roku szkolnego, obejmujący 

wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i realizowanego 

przez nauczyciela programu, przewidzianego na ocenę, o którą ubiega się 

uczeń; 

2) sprawdzian może mieć formę ustną, pisemną lub zadań praktycznych; 

3)  o terminie, formie, miejscu i wymaganiach sprawdzianu powiadamia ucznia 

lub jego rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie nauczyciel przedmiotu w 

zeszycie wychowawczym; 

4) sprawdzian przygotowuje,  przeprowadza i sprawdza nauczyciel przedmiotu; 

5) w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć innego 

nauczyciela do przeprowadzenia sprawdzianu. 

           Warunkiem otrzymania wnioskowanej oceny jest uzyskanie ze sprawdzianu 80%   

      wymaganych punktów.  

 

 

       14. Kryteria wymagań na poszczególne oceny: 

 

Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który ma duże braki w wiedzy. Na lekcjach 

najczęściej przyjmuje bierną postawę, niechętnie współpracuje z kolegami. Dzięki 

odpowiedniej motywacji ze strony nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia. 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, 

 

Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i 

umiejętności. Jest to jednak za mało, by zagadnienia biologiczne łączyć w ciągi logiczne. 

Przy pomocy nauczyciela jest on w stanie zrozumieć wymagane zagadnienia. Odpowiednio 

zmotywowany chętnie podejmuje próby wykonywania zadań. Bez odpowiedniej motywacji 

ze strony nauczyciela przejawia niewielką aktywność na lekcjach. Zazwyczaj poprawnie 

opisuje zjawiska biologiczne, podaje nieliczne przykłady. Udziela odpowiedzi na proste 

pytania, posługując się zrozumiałym językiem i podstawową terminologią biologiczną. 

 

 

 



Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, którego braki w wiedzy są niewielkie. Odpowiednio 

zainspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o dużym 

stopniu trudności. Dostrzega zależności przyczynowo-skutkowe. Wykazuje się aktywnością 

na lekcjach. Poprawnie opisuje zjawiska biologiczne. Wyciąga właściwe wnioski oraz 

trafnie dobiera przykłady. Korzysta z wielu różnych źródeł informacji, 

 

 

 

Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który niemal w pełni opanował materiał zawarty 

w podstawie programowej. Samodzielnie interpretuje zagadnienia i procesy biologiczne. 

Przy rozwiązywaniu problemów biologicznych korzysta z różnych źródeł informacji oraz z 

wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Jest bardzo aktywny na lekcjach. Trafnie 

analizuje i interpretuje informacje i dane pochodzące z różnych źródeł. Potrafi 

zinterpretować zjawiska biologiczne oraz stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do 

samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach. 

 

 

Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który w zakresie posiadanej wyczerpuje w pełni 

  założenia podstawy programowej. Potrafi samodzielnie (bez pomocy nauczyciela) i twórczo 

rozwijać własne zainteresowania i uzdolnienia. Wiedzę swoją czerpie z różnych źródeł 

informacji, co owocuje sukcesami w olimpiadach biologicznych na szczeblu okręgowym 

lub krajowym. Jest bardzo aktywny na lekcjach i chętnie wykonuje prace dodatkowe. 

Potrafi zaprojektować doświadczenie biologiczne i zinterpretować jego wyniki. Formułuje 

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

 

15.Jeżeli uczeń  posiada opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nauczyciel 

     uwzględnia zalecenia poradni dostosowując ocenianie i formy pracy do jego 

     możliwości ( np. wydłuża czas na udzielenie odpowiedzi, napisanie karkówki, nie 

     uwzględnia w ocenianiu prac pisemnych błędów ortograficznych, pozwala na 

     zastąpienie prac pisemnych odpowiedzią ustną). 

 

16.Uczniowie zdolni, chcący rozwijać swoje kompetencje biologiczne mają możliwość 

     brania udziału w konkursach przedmiotowych, uczestniczenia w zajęciach koła 

     geograficznego, biologicznego, chemicznego, przygotowywania dodatkowych 

     informacji na lekcje, rozwiązywania zadań o większym stopniu trudności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      17. Procentowa skala ocen 
 



 

PRZEDZIAŁ %  OCENA  
 

< 0 – 33 >  1  

( 33 – 35 >  2 -  

( 35 – 45 >  2  

( 45 – 50 >  2+  

( 50 – 55 >  3-  

( 55 – 65 >  3  

( 65 – 70 >  3+  

( 70 – 75 >  4-  

( 75 – 85 >  4  

( 85 – 90 >  4+  

( 90 – 95 >  5-  

( 95 – 99 ) 5  

< 99-100 )                5+ 

    100                       6 

 

 

 

 

 Procentowa skala ocen dla słuchaczy: 

 

PRZEDZIAŁ %  OCENA  
< 0 – 30 >  1  

( 30 – 35 >  2 -  

( 35 – 45 >  2  

( 45 – 50 >  2+  

( 50 – 55 >  3-  

( 55 – 65 >  3  

( 65 – 70 >  3+  

( 70 – 75 >  4-  

( 75 – 85 >  4  

( 85 – 90 >  4+  

( 90 – 95 >  5-  

( 95 – 99 ) 5  

< 99-100 )                5+ 

    100                       6 

 

 

 

 

       

 

 


