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KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: 

 

1.OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY: 

 -spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą,  

 -wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem,  

 -odnosi sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,  

 -pracuje systematycznie i zawsze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych,  

 -podejmuje z własnej inicjatywy działania na rzecz ochrony przyrody,  

 -doposaża pracownię biologiczną w materiały dydaktyczne w oparciu o własne 

  zbiory i samodzielnie opracowane plansze dydaktyczne. 

 -samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy i konsekwentnie dąży do  

  rozwiązania problemu. 

 

2.OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY:  

 -opanował wszystkie wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową,  

 -sprawnie i precyzyjnie posługuje się terminologią w wymiarze teoretycznym i  

  praktycznym,  

 -jasno i logicznie rozumuje zadając pytania,  

 -pracuje samodzielnie po uprzednim poinstruowaniu przez nauczyciela,  

 -rzadko popełnia błędy,  

 -pracuje systematycznie i zawsze jest przygotowany do zajęć,  

 -w pracy zespołowej zwykle podejmuje się roli lidera,  

 -samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia i polecenia będące podsumowaniem,  

  utrwaleniem i sprawdzeniem wiedzy zdobytej podczas zajęć lekcyjnych, 

 -wykazuje dużą aktywność podczas zajęć lekcyjnych. 

 

3.OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY: 

 -opanował w stopniu dobrym wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie 

  programowej,  

 -sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie posługuje się określoną terminologią w wymiarze 

  teoretycznym i praktycznym,  

 -logicznie rozumuje, ale nie zawsze radzi sobie z rozwiązywaniem ćwiczeń i poleceń,  

 -samodzielnie rozwiązuje proste ćwiczenia i polecenia,  

 -potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w praktyce,  

 -współdziała w pracy zespołowej,  

 -wykazuje się aktywnością podczas zajęć lekcyjnych,  

 -zwykle przygotowany do zajęć,  

 -stara się pracować systematycznie.  

 

4.OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY:  

 -opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej w stopniu 

  dostatecznym,  



 -zna i rozumie podstawowe pojęcia,  

 -przy rozwiązywaniu poleceń, ćwiczeń, przy wypowiedziach nie posługuje się sprawnie  

  terminologią w wymiarze teoretycznym,  

 -ma trudności z wykorzystaniem umiejętności i wiedzy w praktyce,  

 -zadania rozwiązuje z pomocą nauczyciela,  

 -popełnia błędy,  

 -nie pracuje systematycznie,  

 -bywa nieprzygotowany do zajęć,  

 -współdziała w zespole,  

 -wykazuje małą aktywność podczas zajęć,  

-zadawane pytania bywają nielogiczne lub nie związane z tematem zajęć.  

 

5.OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY:   
 -opanował wiadomości i umiejętności konieczne do kontynuowania nauki,  

 -zna najbardziej podstawowe pojęcia i potrafi z pomocą nauczyciela je wykorzystać,  

 -czasami potrafi samodzielnie rozwiązać polecenia,  

 -pracuje wolno, niestarannie i niesystematycznie,  

 -często popełnia błędy,  

 -pracuje w grupie, ale jego działania są mało skuteczne,  

 -często jest nieprzygotowany do zajęć,  

 -korzysta z zajęć dodatkowych i pomocy koleżeńskiej. 

 

6.OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY: 

 -nie opanował wiedzy i umiejętności koniecznych do kontynuowania dalszej nauki,  

 -nie korzystał z form pomocy,  

 -nie uczęszczał na zajęcia dodatkowe,  

 -unikał  zajęć lekcyjnych,  

 -nie przejawiał chęci poprawy ocen i uzupełnienia braków. 

 

OCENINIE MA CHARAKTER CIĄGŁY, OCENY SĄ WYSTAWIANE 

SYSTEMATYCZNIE, DZIELĄ SIĘ NA BIEŻĄCE, OKRESOWE I ROCZNE.  

 

NA OCENĘ OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH NIE MA WPŁYWU ZACHOWANIE 

UCZNIA, JEGO WYGLĄD, ŚWIATOPOGLĄD, STATUS SPOŁECZNY I 

WCZEŚNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA BĄDŹ NIEPOWODZENIA SZKOLNE. 

SPORADYCZNE, JEDNOSTKOWE NIEPOWODZENIA NIE RZUTUJĄ NA 

CAŁOŚCIOWĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ OKRESOWĄ I ROCZNĄ.  

 

PRZY POPRAWIE OCEN BRANA JEST ŚREDNIA OCENY PIERWSZEJ I 

POPRAWY.  

 

OCENĘ SEMESTRALNĄ WYSTAWIA SIĘ W OPARCIU O: 

      -oceny ze sprawdzianów stanowią 70% oceny końcowej,  

      -oceny z kartkówek20% oceny końcowej,  

      -pozostałe oceny(aktywność, referaty, prace dodatkowe, zeszyt, hodowle itp.)10% 

 


