SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BABIAKU

Wymagania edukacyjne z biologii w klasach V-VIII
obowiązujące od 1 września 2019 r.

Przedmiotem oceniania są:
- wiadomości,
- umiejętności,
- postawa ucznia, praca na lekcji i jego aktywność.
Uczniowie w toku zajęć lekcyjnych mogą otrzymywać oceny cząstkowe za:
- sprawdzian wiadomości po zakończonym dziale;
- test diagnozujący;
- krótkie sprawdziany wiedzy – kartkówki;
- odpowiedź ustną
- samodzielnie wykonaną pracę domową;
- aktywność na lekcji (lub jej brak);
- przygotowanie do lekcji (przynoszenie zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń);
- krótkie odpowiedzi w toku lekcji;
- prezentowanie pracy grupy;
- wykonanie prac dodatkowych (zaproponowanych przez ucznia lub wskazanych przez
nauczyciela), wynikających z zainteresowań ucznia, wiążących się z programem jak
i wykraczające poza program.
-udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią.
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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
-opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania,
-prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną,
-potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,
-formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy
-dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych,
-wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,
-potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,
-bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
-wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,
-bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią.
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Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
-wykazuje szczególne zainteresowania biologią,
-potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,
-bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,
-potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze,
-sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym,
-potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowei opisać je,
-prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną,
-aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożonej mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i
pozaszkolnej działalności,
-potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku
trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,
-posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny
-wykonuje proste preparaty mikroskopowe,
-udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,
-jest aktywny na lekcji,
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
-opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu biologii, oraz takie
które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
-z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,
-z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp
-wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
-ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości
dalszego kształcenia,
-wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,
-z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia
biologiczne,
-wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej,
-jest mało aktywny na lekcji,
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
-nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego
kształcenia,
-nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi,
-wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,
-nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
-wykazuje się bierną postawą na lekcji.
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