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Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

Poziom wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia oceniane są na podstawie: 

◦ prac klasowych (pisemnych prac, obejmujących znaczący wycinek materiału, przewidzianych na 
czas trwania lekcji), 

◦ sprawdzianów (pisemnych prac sprawdzających wiadomości i umiejętności z około 3 - 5 ostatnich 
lekcji w ramach jednostek tematycznych), 

◦ wyjściówek/kartkówek (pisemnych lub ustnych prac sprawdzających wiadomości 
i umiejętności z danego tematu), 

◦ aktywności / ćwiczeń na lekcjach, 

◦ przygotowania do zajęć lekcyjnych, w tym umiejętność korzystania  
z dodatkowych źródeł, 

◦ odpowiedzi ustnych 

◦ prac nadobowiązkowych 
 

Dodatkowe informacje dla ucznia  

1. Prace klasowe, sprawdziany, wyjściówki, aktywność / ćwiczenia na lekcjach, prace nadobowiązkowe 
oceniane są zgodnie z systemem oceniania w szkole (statut) 

-w sześciostopniowej skali, 
-za pomocą oceny kształtującej. 

2. Ocena kształtująca to ustny lub pisemny komentarz nauczyciela zawierający wskazówki dla ucznia. 
3. Na lekcjach stosowane będą elementy oceny kształtującej, na którą składają się: 

-określenie i wyjaśnienie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu, 
-udzielanie uczniom informacji zwrotnych ustnych lub pisemnych zawierających: 

            -wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 
           -odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

4. Informacja zwrotna, która jest oceną kształtującą, nie musi występować razem z oceną sumującą wyrażoną 
stopniem. 

5. Zasady dotyczące prac klasowych (sposób zapowiadania, możliwość poprawy, konieczność uzupełnienia w 
związku z nieobecnością) opisane zostały systemie oceniania (statut). 

6. Sprawdziany nauczyciel ma obowiązek zapowiedzieć z wyprzedzeniem. Uczeń ma prawo  do poprawy 
sprawdzianu. Odbywa się w ustalonym z nauczycielem terminie. Nieobecność ucznia w terminie realizacji 
sprawdzianu powoduje konieczność jego napisania w późniejszym terminie, ustalonym z nauczycielem. 

7. Prace nadobowiązkowe obejmują prace wykonane w ramach zajęć dodatkowych, 
w ramach przygotowania się do konkursów, olimpiad przedmiotowych oraz wykonane  
w domu w uzgodnieniu z nauczycielem. 

8. Jednorazowa nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do zajęć lekcyjnych. Uczeń ma 
obowiązek uzupełnić temat lekcji  

AKTYWNOŚĆ / ĆWICZENIA NA LEKCJACH 
Przy ocenie aktywności na lekcjach brane są pod uwagę następujące elementy: 



 częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi, 
 postawa ucznia, np. systematyczne notowanie w zeszycie, zainteresowanie tematem lekcji, 
 samodzielność / poprawność wykonywania ćwiczeń, 
 sposób wypowiedzi (zawartość rzeczowa wypowiedzi, sposób prezentacji – umiejętność formułowania 

myśli). 
 

W ramach tej formy pracy ucznia oceniana jest również umiejętność pracy w grupie oraz w parach 

Wszystkie wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej przedmiotu biologia są 
przygotowane do realizacji w systemie stacjonarnym, zdalnym, mieszanym (hybrydowym) 
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