
Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

zgodnie ze Statutem SP 4 w Sanoku 

(biologia w klasie siódmej) 

 

I Przedmiot kontroli i oceny osiągnięd  ucznia: 

a) za podstawowe kryteria oceny przyjmuje się:  

-opanowanie wiadomości, 

-stosowanie wiedzy w praktyce 

-aktywnośd, zaangażowanie w proces uczenia się. 

 b) narzędzia pomiaru osiągnięd  ucznia: 

-dwa sprawdziany w semestrze (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem), 

-maksymalnie trzy kartkówki (z jednego lub dwóch tematów, bez zapowiedzi), 

-wypowiedzi  ustne,  

-zadania domowe, 

-prowadzenie zeszytu dwiczeo, 

-udział w konkursach biologicznych i ekologicznych, 

-praca w grupach, 

-prace dodatkowe (projekt, referat itp.) 

 

II  Wymagania na poszczególne oceny z biologii w klasie 7 (do nowej podstawy programowej). 

Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który: 

-posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową nauczania z biologii a klasie 

siódmej, 

-z własnej inicjatywy, samodzielnie korzysta z dodatkowych źródeł informacji i dzieli się zdobytą 

wiedzą z rówieśnikami (np. Internet, literatura popularno-naukowa, filmy edukacyjne i 

dokumentalne, programy komputerowe), 

-aktywnie uczestniczy w zajęciach kółka biologicznego, 

-odnosi  sukcesy w konkursach biologicznych i ekologicznych. 



Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który: 

-charakteryzuje wybrane dziedziny biologii, 

-omawia budowę i funkcję struktur komórkowych, 

-analizuje różnice między poszczególnymi  typami  komórek, 

-zna zasady mikroskopowania, wykorzystania preparatów mikroskopowych 

-opisuje rodzaje tkanek, 

-zna hierarchiczną budowę organizmu człowieka, 

-demonstruje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach oparzeo skóry, urazów kooczyn, 

omdleo, krwotoków, 

-wykonuje związek budowy szkieletu kooczyn i obręczy kooczyn z ich funkcjami, 

-charakteryzuje budowę i funkcje mięśni gładkich i poprzecznych, prążkowanych, 

-przewiduje skutki nieprawidłowej postawy ciała, 

-wyjaśnia znaczenie składników odżywczych dla organizmu, związek produktów białkowych  

ze wzrostem ciała, 

-porównuje wartośd energetyczną składników spożywczych, 

-przewiduje skutki  nieprawidłowej postawy ciała 

-opisuje etapy trawienia i analizuje miejsca wchłaniania stawionego pokarmu, 

-wykazuje zależnośd między higieną a chorobami układu pokarmowego, wydalniczego, 

krwionośnego, nerwowego i rozrodczego, 

-omawia zasady transfuzji krwi, 

-wykazuje związek budowy narządów z pełnionymi przez nie funkcje, 

-wyjaśnia znaczenie badao profilaktycznych i kontrolnych, 

-przedstawia graficznie zawartośd  gazów w powietrzu wdychanym i wydychanym,  

-wyjaśnia sposób magazynowania energii w ATP, 

-omawia rolę układu wydalniczego w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu, 

-wyszukuje w dowolnych źródłach informacji na temat chorób nowotworowych, 

-wyjaśnia na czym polega antagonistyczne działanie insuliny i glutenu, 

-wyjaśnia  sposób działania synapsy 



-analizuje przyczyny chorób u człowieka, 

-omawia  powstawanie obrazu w siatkówce 

-wyjaśnia mechanizm odbierania i wypowiadania dźwięków  

-wyjaśnia zasady narządu równowagi  

-uzasadnia zależnośd między produkcją hormonów płciowych a zmianami zachodzącymi w ciele 

mężczyzny i kobiety, 

-wykazuje związek budowy komórek rozrodczych człowieka z pełnioną przez nie funkcją, 

-omawia zmiany hormonalne i zmiany w macicy zachodzących w trakcie cyklu miesiączkowego, 

-analizuje funkcje łożyska i uzasadnia koniecznośd higieny przez kobiety w ciąży, 

-analizuje różnice między przekwitaniem a starością,  

-wymienia ryzykowne zachowania seksualne, które mogą prowadzi do zakażenia HIV, 

-wykazuje zależnośd działania poszczególnych układów, narządów w organizmie człowieka, 

-wykazuje wpływ środowiska na zdrowie, 

-uzasadnia, że antybiotyki i inne leki należy stosowad zgodnie z zaleceniami lekarza, 

-dowodzi, że stres jest przyczyną chorób cywilizacyjnych, 

-uzasadnia koniecznośd okresowego wykonywania podstawowych badao kontrolnych, 

-wykazuje zależnośd między przyjmowaniem używek a powstawaniem nałogu, 

-wskazuje alternatywne zajęcia pomagające uniknąd  uzależnieo. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który: 

spełnia wymagania jak na ocenę bardzo dobrą, ale przy pomocy nauczyciela. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który: 

spełnia tylko podstawowe wymagania takimi jak: 

-korzysta z poszczególnych źródeł wiedzy, 

-opisuje cechy organizmów żywych, 

-wymienia funkcje struktur komórkowych, 

-z pomocą nauczyciela wykonuje preparaty mikroskopowe, 



-określa najważniejsze  funkcje tkanek zwierzęcych, 

-posiada podstawowe informacje dotyczące budowy człowieka, 

-omawia funkcje narządów i układów budujących organizm człowieka,  

-wymienia narządy zmysłów i wyjaśnia ich rolę, 

-omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach, skaleczeo, oparzeo, urazów kości  i 

omdleo, 

-wymienia choroby występujące u człowieka, ich przyczyny, oraz zasady profilaktyki, 

- omawia zasady higieny poszczególnych układów i narządów, 

-klasyfikuje składniki pokarmowe i wyszczególnia ich podstawowe funkcje, 

-zna zasady prawidłowego odżywiania, 

-wyjaśnia pojęcie wymiana gazowa , wentylacja płuc, równowaga hormonalna, wydalanie, 

akomodacja, zapłodnienie, ciąża, 

- omawia wpływ różnych czy6nników na prawidłowy rozwój płodu, 

- przedstawia negatywny wpływ na zdrowie człowiek niektórych substancji psychotropowych oraz  

nadużywania kofeiny i niektórych leków 

 

Ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeo, który: 

Podstawowe wymagania jak na ocenę dostateczną , ale przy znacznej pomocy nauczyciela. 

Ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeo, który: 

- nie posiada zeszytu przedmiotowego,  ani zeszytu dwiczeo  

- nie posiada elementarnej wiedzy i nie przejawia chęci, aby ją zdobyd.  

 

 

 

 

 

 

 


