WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z BIOLOGII W KLASIE IILO (LICEUM CZTEROLETNIE) – POZIOM ROZSZERZONY

Nauczyciel: Magdalena Kras
Klasa: 2D
Podręcznik: „Biologia na czasie 2” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum –
Nowa Era (podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych), autorzy: M. Guzik, R. Kozik,
W. Zamachowski
Inne pomoce: zestawy zadań przygotowane i zebrane przez nauczyciela.

Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia:
Wymagania podstawowe
konieczne (na stopień dopuszczający)
podstawowe (na stopień dostateczny)
obejmują treści i umiejętności
 najważniejsze w uczeniu się biologii
 łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego
 często powtarzające się w procesie
nauczania
 określone programem nauczania na
poziomie nieprzekraczającym wymagań
zawartych w podstawie programowej
 użyteczne w życiu codziennym

Wymagania ponadpodstawowe
rozszerzające (na stopień dobry)
dopełniające (na stopień bardzo dobry)
obejmują treści i umiejętności
 złożone i mniej przystępne niż zaliczone
do wymagań podstawowych
 wymagające korzystania z różnych
źródeł informacji
 umożliwiające rozwiązywanie
problemów
 pośrednio użyteczne w życiu
pozaszkolnym
 pozwalające łączyć wiedzę z różnych
przedmiotów i dziedzin

Kryteria stopni szkolnych:
Stopień dopuszczający
Stopień dopuszczający można wystawić uczniowi, który przyswoił treści konieczne. Taki uczeń
z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach.
Stopień dostateczny
Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który opanował wiadomości podstawowe i z
niewielką pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać podstawowe problemy. Analizuje również
proste zależności, a także próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone
stanowisko.
Stopień dobry
Stopień dobry można wystawić uczniowi, który przyswoił treści rozszerzające, właściwie
stosuje terminologię przedmiotową, a także wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów
znanych z lekcji i podręcznika, rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych
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metod, samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałem źródłowym oraz aktywnie
uczestniczy w zajęciach.
Stopień bardzo dobry
Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające. Potrafi on
samodzielnie interpretować zjawiska oraz bronić swych poglądów.
Stopień celujący
Stopień celujący może otrzymać uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i
umiejętności z danego przedmiotu określone programem nauczania. Potrafi on selekcjonować
i hierarchizować wiadomości, z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, a także pod okiem nauczyciela prowadzi własne prace badawcze.

Formy bieżącego sprawdzania postępów ucznia.
Zakres treści
• jeden dział lub
połowa
obszernego działu

kartkówki
(trwające
do 20 min)

• zagadnienia z
trzech ostatnich
lekcji

pisemne

• materiał
nauczania z
bieżącej lekcji lub
przygotowanie
materiału
dotyczącego
nowego tematu

Prace domowe

Prace pisemne

Forma
sprawdziany
pisemne
(trwające 30
min
lub dłużej)

Częstotliwość
minimum 2 w
półroczu

Zasady
• zapowiadane przynajmniej z
tygodniowym
wyprzedzeniem
• adnotacja w e – dzienniku
• w miarę możliwości
poprzedzone lekcją
powtórzeniową, na której
nauczyciel informuje uczniów o
narzędziach sprawdzających
• termin oddania ocenionych prac
– 2 tygodnie
• minimum 2 w • zapowiedziane z
półroczu
wyprzedzeniem – ustnie lub przez
e-dziennik; na lekcji
poprzedzającej kartkówkę
• termin oddania ocenionych prac
– 1 tydzień
w miarę potrzeb • ocenie może podlegać
wybiórczo kilka prac
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w innej formie

Odpowiedzi ustne

Praca na lekcji
(indywidualna
lub zespołowa)

• prace
badawcze, np.:
prowadzenie
doświadczeń,
wykonywanie
modeli
• prace
dodatkowe, np.:
wykonywanie
plakatów,
planszy, pomocy
dydaktycznych
• dana partia
jeden raz w
• bez zapowiedzi
materiału półroczu
maksymalnie 3
ostatnie lekcje
• bieżący materiał w miarę potrzeb • ocenie podlegają: aktywność,
nauczania
zaangażowanie, umiejętność
pracy samodzielnej oraz praca w
grupie

Pozostałe ustalenia dotyczące sposobów bieżącego sprawdzania postępów ucznia
1. Sprawdziany pisemne
•
•

•
•
•

Sprawdziany pisemne są obowiązkowe.
Uczeń, który nie zgłosił się na sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych, musi
przystąpić do niego w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej lub gdy uczeń unika wyznaczenia
terminu, nauczyciel ma prawo zobowiązać go do napisania sprawdzianu w terminie
przez siebie wyznaczonym, bez wcześniejszego poinformowania ucznia.
Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy kontrolnej jednogodzinnej
w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania oficjalnej informacji o uzyskanej ocenie
Sposób oceniania sprawdzianów. Oceny prac pisemnych dokonuje się zgodnie z
podaną niżej skalą procentową.

0 – 35% ndst

36 – 48% dop

49 – 70 % dst

71 – 85 % db

86 – 95 % bdb

96 – 100% cel

2. Kartkówki
Nieobecność ucznia na niezapowiedzianej kartkówce nie zobowiązuje go do zaliczania danej
partii materiału. Kartkówki te nie podlegają poprawie.
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3. Odpowiedzi ustne
Oceny
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

Kryteria
odpowiedź bezbłędna, samodzielna, wyczerpująca
odpowiedź bezbłędna, samodzielna, niepełna
odpowiedź nie w pełni samodzielna, pojawiają się błędy
merytoryczne
odpowiedź niesamodzielna, pomijająca istotne treści merytoryczne
odpowiedź niesamodzielna, poważne błędy merytoryczne lub brak
odpowiedzi

Przy wystawieniu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel powinien przekazać uczniowi
informację zwrotną.

4. Nieprzygotowanie do zajęć
Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia jeden raz
w półroczu. W przypadkach losowych, na prośbę rodzica, może być nieprzygotowany po raz
drugi. O powyższym fakcie uczeń jest zobowiązany poinformować nauczyciela na początku
lekcji. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nieprzygotowanie, o którym
mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki zeszytów z pracami domowymi.
Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji.
Brak podręcznika (1 na dwoje uczniów) lub innych koniecznych materiałów ( np. wydruków
zadań) uniemożliwiający pracę na lekcji jest równoznaczne z nieprzygotowaniem ucznia do
zajęć.
5. Prace domowe
Uczeń ma prawo nie wykonać w półroczu jednej pracy, ale musi ją uzupełnić na następną
lekcję. Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego (ponad zasadę ustaloną)
mogą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym znakiem /- / i mogą mieć wpływ na ocenę z
zajęć edukacyjnych.

Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia
Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym oceny: śródroczną i roczną.
Wystawia je nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych ze wszystkich form aktywności ucznia
(w tym również aktywność na lekcjach, umiejętność samodzielnego, logicznego myślenia,
systematyczne przygotowanie do zajęć, zajęcia praktyczne, z tym że oceny ze sprawdzianów
mają znaczący wpływ na ocenę śródroczną i końcoworoczną)jednak nie jest to średnia
arytmetyczna.
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PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY
Cele kształcenia – wymagania ogólne:
I. Pogłębianie wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka. Uczeń:
1) wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka;
2) wykazuje związki pomiędzy strukturą i funkcją na różnych poziomach złożoności organizmu;
3) objaśnia funkcjonowanie organizmu człowieka na poszczególnych etapach ontogenezy.
II. Pogłębianie znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń:
1) planuje działania prozdrowotne;
2) rozumie znaczenie badań profilaktycznych i rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji
lekarskiej;
3) rozumie znaczenie poradnictwa genetycznego i transplantologii;
4) dostrzega znaczenie osiągnięć współczesnej nauki w profilaktyce zdrowia;
5) rozumie zagrożenia wynikające ze stosowania środków dopingujących i psychoaktywnych.
III. Rozwijanie myślenia naukowego; doskonalenie umiejętności planowania i
przeprowadzania obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania w oparciu o wyniki badań.
Uczeń:
1) określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje
obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;
2) określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą;
3) w oparciu o proste analizy statystyczne opracowuje, analizuje i interpretuje wyniki badań;
4) ocenia poprawność zastosowanych procedur badawczych oraz formułuje wnioski;
5) przeprowadza celowe obserwacje mikroskopowe i makroskopowe.
IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:
1) wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji;
2) odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe;
3) odróżnia wiedzę potoczną od uzyskanej metodami naukowymi;
4) odróżnia fakty od opinii;
5) objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
6) odnosi się krytycznie do informacji pozyskanych z różnych źródeł, w tym internetowych.
V. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych.
Uczeń:
1) interpretuje informacje i wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe między procesami i
zjawiskami, formułuje wnioski;
2) przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi;
3) wyjaśnia zależności między organizmami oraz między organizmem a środowiskiem;
4) wykazuje, że różnorodność organizmów jest wynikiem procesów ewolucyjnych.
VI. Rozwijanie postawy szacunku wobec przyrody i środowiska. Uczeń:
1) rozumie zasadność ochrony przyrody;
2) prezentuje postawę szacunku wobec wszystkich istot żywych oraz odpowiedzialnego i
świadomego korzystania z dóbr przyrody;
3) objaśnia zasady zrównoważonego rozwoju.
Treści nauczania - wymagania szczegółowe określone są w podstawie programowej dostępnej
u nauczyciela lub na stronie MEN.
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