Przedmiotowe zasady oceniania z Biologii w Szkole Podstawowej
im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych

Zasady oceniania z biologii zostały opracowane na podstawie:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych wraz z późniejszymi zmianami
2. Statutu Szkoły Podstawowej im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych
3. Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania w Szkole Podstawowej im. s. Czesławy
Lorek w Biczycach Dolnych
4. Programu nauczania biologii „Puls życia”
I

FORMY I ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO:

Prace pisemne w klasie
Forma

Zakres treści
nauczania
jeden dział obszerny
lub dwa mniejsze
działy

Co najmniej jedna
praca klasowa w
półroczu

zapowiadane przynajmniej
z tygodniowym
wyprzedzeniem
informacja o pracy klasowej
zanotowana wcześniej w
dzienniku lekcyjnym

Sprawdziany
(do 20 min)

materiał nauczania z
trzech ostatnich
lekcji

Co najmniej jeden
sprawdzian w
półroczu

zapowiedziane z tygodniowym
wyprzedzeniem wpisane w dzienniku
lekcyjnym
informacja o sprawdzianie
zanotowana wcześniej w
dzienniku lekcyjnym

Kartkówki
(do 15 min)

Materiał nauczania z
trzech ostatnich
lekcji

Częstotliwość
dowolna

Bez zapowiedzi

Prace klasowe
(1 h lekcyjna)

Częstotliwość

Zasady przeprowadzania

Prace pisemne w domu
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Pisemne prace
domowe

Inne prace
domowe

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

zadania związane
z projektami
edukacyjnymi
– wykonywanie
plakatów,
prezentacji
PowerPoint do
bieżącego materiału
- wykonywanie
doświadczeń,
hodowli,
obserwacji

Co najmniej jedna
praca w półroczu

zróżnicowane zadania zgodnie
z realizowanym materiałem

raz w półroczu

zadania kierowane do pracy w
grupach
lub dla uczniów szczególnie
zainteresowanych biologią

Odpowiedzi ustne
Ustne
sprawdzenie
wiadomości

materiał nauczania z
trzech ostatnich
lekcji

Pytania aktywne lekcja bieżąca lub
lekcje
powtórzeniowe

Referowanie
pracy grupy

lekcja bieżąca lub
lekcje
powtórzeniowe

Praca na lekcji

bieżący materiał
nauczania

minimum jedna w
półroczu

bez zapowiedzi

częstotliwość dowolna,
w zależności od
predyspozycji
uczniów

uczniowie sami zgłaszają się
do odpowiedzi lub są
wyznaczani przez
nauczyciela
Uczniowie otrzymują plusy
/minusy które rozliczane są w
systemie:
Pięć plusów – ocena bdb.
Pięć minusów – ocena nast.
W każdym kolejnym referowaniu
powinny zmieniać się osoby
referujące

w zależności od
metod pracy
stosowanych na
lekcji
jedna lub dwie oceny w oceniana jest aktywność,
zaangażowanie, umiejętność
półroczu
pracy w grupie lub w parach.
Uczniowie otrzymują plusy
/minusy które rozliczane są w
systemie:
Pięć plusów – ocena bdb.
Pięć minusów – ocena nast.

Udział w konkursach przedmiotowych
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Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat
lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych
najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

II POZOSTAŁE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
1. Pisemne prace klasowe, sprawdziany
 Pisemne prace klasowe są obowiązkowe.
 W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w
terminie ustalonym przez nauczyciela jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni
od daty powrotu do szkoły.
 Obowiązkowej poprawie podlegają oceny niedostateczne, pozostałe za zgodą
nauczyciela.
 Do dziennika wpisywane są obie oceny, a pod uwagę jest brana ocena z poprawy,
nawet jeśli jest niższa od wyjściowej. Ocena z poprawy zostaje oddzielona od oceny
uzyskanej w pierwszym terminie znakiem (/ )np. 1/5
 Zadania w pracach klasowych i sprawdzianach są punktowane. Sumę uzyskanych
punktów przelicza się wg skali stopniowej procentowej zamieszczonej poniżej
2.





Kartkówki
Sprawdzane w ciągu jednego tygodnia
Nieobecność na kartkówce nie obliguje ucznia do jej napisania
Kartkówka zastępuje wypowiedź ustną i może być ich wiele
Zadania w kartkówkach są punktowane. Sumę uzyskanych punktów przelicza się wg
skali stopniowej procentowej zamieszczonej poniżej
 Kartkówki nie podlegają poprawie chyba, że nauczyciel postanowi inaczej
3.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych

a) celujący
b) bardzo dobry
c) dobry
d) dostateczny
e) dopuszczający
f) niedostateczny

100% + zadania dodatkowe
90 - 99% maks. liczby punktów,
75 - 89% maks. liczby punktów
50 - 74% maks. liczby punktów,
35 - 49% maks. liczby punktów,
0 - 34% maks. liczby punktów.

Ocena może być oznaczona + lub – jeśli:

a.) + wiadomości i umiejętności w danym zakresie nieznacznie przewyższają wymagania
przypisane danej ocenie, nie osiągając jednocześnie wymagań do oceny o jeden stopień
wyżej.
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b.) - wiadomości i umiejętności w danym zakresie nieznacznie odbiegają od wymagań
przypisanych danej ocenie, ale znacznie przewyższają wymagania od oceny o jeden
stopień niżej.
 Zarówno uczeń jak i rodzic ma prawo wglądu do prac ucznia, przy czym zastrzega
się, że prace pisemne ucznia nie mogą być udostępniane rodzicowi/prawnemu
opiekunowi, uczniowi do domu. Nie mogą być także kserowane, kopiowane,
skanowane, itp.. Nie umożliwia się także robienia zdjęć takiej pracy
 Wgląd do pracy pisemnej ucznia odbywa się podczas indywidualnego spotkania z
rodzicem/prawnym opiekunem, dniach otwartych w terminie dogodnym dla
nauczyciela i rodzica oraz dla ucznia podczas lekcji.
4. Odpowiedzi ustne


W odpowiedziach ustnych ocenia się zawartość rzeczową, uzasadnienie, język
biologiczny. Dodatkowe pytania lub pomoc nauczyciela powodują obniżenie oceny

 Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez konsekwencji 1 raz w
semestrze jeśli tygodniowo realizuje 1 godz. biologii lub 2 razy jeśli realizuje 2 godz.
Kolejne zgłoszenie nieprzygotowania po wyczerpaniu dozwolonej jego ilości
skutkuje wpisem oceny niedostatecznej
 Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub na jej początku,
najpóźniej po sprawdzeniu listy obecności i zapisaniu tematu lekcji
 np. nie obejmuje sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek
 Zgłoszenie nieprzygotowania ucznia do lekcji w ramach ilości np. mu przysługującej
obejmuje :
 nieprzystąpienie do odpowiedzi w przypadku jej wyznaczenia przez nauczyciela
 brak pomocy naukowych, przyborów, materiałów zapowiedzianych przez nauczyciela
 możliwość nie przystąpienia do niezapowiedzianej kartkówki
 brak zadania domowego bez wpisu bz do dziennika
5. Prace domowe




Uczeń , który nie wykona zadania domowego otrzymuje adnotacje bz ( brak zadania
bz1, bz2...bz5) piąte zgromadzone bz skutkuje wpisem do dziennika -zachowania
ucznia informacji i obniżeniem jego zachowania o jeden stopień na półrocze.
Uczeń, który zostanie złapany na ściąganiu, otrzymuje każdorazowo wpis z oceną
niedostateczną z przedmiotu z którego odpisywał określone treści.
Osoba, która udostępniała zadania domowe, informacje podczas pisania kartkówek,
sprawdzianów, itp. otrzymuje za każdym razem uwagę z zachowania. Czwarta
uwaga skutkuje obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień

6. Praca na lekcji
Uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą jeżeli:
 aktywnie uczestniczy w lekcji z zadawaniem pytań aktywnych,
 przygotuje materiały do przyszłej lekcji
 Uczniowie otrzymują plusy /minusy które rozliczane są w systemie:
Pięć plusów – ocena bdb.
Pięć minusów – ocena ndst.
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7. Nieobecność ucznia
 Udział w różnego typu zawodach i konkursach przedmiotowych nie zwalnia
ucznia z odrabiania pracy domowej, czy pisania pracy klasowej – termin
odrobienia pracy dogodny dla ucznia ustala nauczyciel z określeniem dokładnej
daty, ale nie później niż na następnej lekcji z danego przedmiotu.
 Uczniowie reprezentujący szkołę mają obowiązek również zapoznać się z
tematyką lekcji czy innych zajęć w czasie ich nieobecności.
 Jeśli uczeń reprezentował szkołę
na zawodach sportowych czy innych
konkursach, nauczyciel nie wpisuje uczniowi (bz) , jeśli praca domowa zadana
była w czasie jego nieobecności, a zadanie do wykonania było w następnym dniu.
 Nieobecność ucznia na 3 kolejnych lekcjach: uczeń ma obowiązek uzupełnienia
zaległość najpóźniej do jednego tygodnia, uczeń jest również zwolniony z pisania
kartkówki i odpowiedzi ustnej
 Nieobecność tygodniowa lub nieobecność na trzech kolejnych lekcjach z
przedmiotu nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianej pracy klasowej i
zapowiedzianego sprawdzianu, jeśli jego zapowiedź odbyła się podczas obecności
ucznia na zajęciach
 Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole w dniu, w którym odbyła się zapowiedziana
praca klasowa lub odbył się zapowiedziany sprawdzian i nieobecność ta jest przez
rodziców (prawnych opiekunów) usprawiedliwiona, ma on obowiązek zaliczyć
materiał najpóźniej na następnej lekcji z danego przedmiotu, z którego była praca
klasowa lub był sprawdzian, bądź według ustaleń nauczyciela.
III. Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia
Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena
śródroczna i ocena roczna. Wystawia je nauczyciel po uwzględnieniu wszystkich form
aktywności ucznia oraz wagi ocen cząstkowych.
1. Ocenę ustala się biorąc w pierwszej kolejności pod uwagę oceny :









prace klasowe, sprawdziany,
kartkówki i odpowiedzi ustne,
praca własna na lekcji, aktywność podczas zajęć,
rozwiązywanie zadań i ćwiczeń,
zadania nadobowiązkowe (konkursy, referaty, projekty, opracowania, gromadzenie
informacji),
umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy,
prace domowe,
organizacja zeszytów i potrzebnych przyborów.

2.

Przy wystawianiu śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej uwzględnia się
wyniki nauczania uzyskane przez cały okres (rok), indywidualne możliwości
psychofizyczne ucznia, systematyczność oraz zaangażowanie w pracę na lekcji.

3.

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest pochodną ocen bieżących. Nie musi ona
jednak być ich średnią arytmetyczną.
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4.

Ustalając ocenę roczną uwzględnia się ocenę z I półrocza

IV Ogólne kryteria oceniania z biologii
Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:










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 dodatkowe zadania i polecenia
wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i
poza nią,
 w pracach pisemnych osiąga najczęściej od 100% punktów możliwych do zdobycia i
rozwiązuje zadania dodatkowe
 bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią
 wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy
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 mikroskopowe i opisać je,
 wykonuje prace i zadania dodatkowe
 prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną,
 aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
 w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 90% do 99% punktów
możliwych do zdobycia.
 zeszyt ucznia zasługuje na wyróżnienie
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i
użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
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 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, - w pracach pisemnych osiąga od 75% do 89% punktów.
 prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy.
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, - w przypadku prac
pisemnych osiąga od 50% do 74 % punktów.
 Posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go systematycznie
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,
 w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 35% do 49% punktów.
 prowadzi zeszyt przedmiotowy
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,
 w przypadku prac pisemnych osiąga poniżej 35 %,
 nie prowadzi systematycznie zapisów w zeszycie przedmiotowym
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W przypadku klasyfikacji śródrocznej dopuszcza się sytuację, w której ocena może być
oznaczona + lub – jeśli:
a.) + wiadomości i umiejętności w danym zakresie nieznacznie przewyższają wymagania
przypisane danej ocenie, nie osiągając jednocześnie wymagań do oceny o jeden stopień
wyżej.
b.) - wiadomości i umiejętności w danym zakresie nieznacznie odbiegają od wymagań
przypisanych danej ocenie, ale znacznie przewyższają wymagania od oceny o jeden stopień
niżej

V Śródroczne i roczne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przedstawia poniższa tabelka
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Śródroczne i roczne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
z przedmiotu Biologia klasa 6
Szkoły Podstawowej im. S. Cz. Lorek w Biczycach Dolnych
Wymagania edukacyjne oparte na Programie nauczania biologii „Puls życia” autorstwa Anny Zdziennickiej
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

Poziom wymagań
ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

I. Świat zwierząt
Uczeń:
 wymienia wspólne cechy
zwierząt
 wyjaśnia, czym różnią się
zwierzęta kręgowe od
bezkręgowych

Uczeń:
 przedstawia poziomy
organizacji ciała zwierząt
 podaje przykłady zwierząt
kręgowych i bezkręgowych

Uczeń:
 definiuje pojęcia komórka,
tkanka, narząd, układ
narządów, organizm
 na podstawie podręcznika
przyporządkowuje podane
zwierzę do odpowiedniej grupy
systematycznej

Uczeń:
 charakteryzuje bezkręgowce i
kręgowce
 charakteryzuje pokrycie ciała
bezkręgowców i kręgowców
 podaje przykłady szkieletów
bezkręgowców

Uczeń:
 prezentuje stopniowo
komplikującą się budowę ciała
zwierząt
 na podstawie opisu
przyporządkowuje zwierzę do
odpowiedniej grupy
systematycznej

 wyjaśnia, czym jest tkanka
 wymienia podstawowe
rodzaje tkanek zwierzęcych
 przy pomocy nauczyciela
przeprowadza obserwację
mikroskopową tkanek
zwierzęcych i rysuje obrazy
widziane pod mikroskopem

 wymienia najważniejsze
funkcje wskazanej tkanki
zwierzęcej
 opisuje budowę wskazanej
tkanki
 przy niewielkiej pomocy
nauczyciela przeprowadza
obserwację mikroskopową
tkanek zwierzęcych i rysuje
obrazy widziane pod
mikroskopem

 określa miejsca występowania
w organizmie omawianych
tkanek
 samodzielnie przeprowadza
obserwację mikroskopową
tkanek zwierzęcych i przy
pomocy nauczyciela rysuje
obrazy widziane pod
mikroskopem

 charakteryzuje budowę
poszczególnych tkanek
zwierzęcych
 rozpoznaje na ilustracji
rodzaje tkanek zwierzęcych
 omawia budowę i sposób
funkcjonowania tkanki
mięśniowej
 samodzielnie przeprowadza
obserwację mikroskopową
tkanek zwierzęcych i rysuje
obrazy widziane pod
mikroskopem

 na podstawie ilustracji analizuje
budowę tkanek zwierzęcych
 wykazuje związek istniejący
między budową tkanek
zwierzęcych a pełnionymi przez
nie funkcjami
 samodzielnie przeprowadza
obserwację mikroskopową tkanek
zwierzęcych
 wykonuje z dowolnego
materiału model wybranej tkanki
zwierzęcej
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ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

 wymienia rodzaje tkanki
łącznej
 wymienia składniki krwi
 przy pomocy nauczyciela
przeprowadza obserwację
mikroskopową tkanek
zwierzęcych i rozpoznaje
elementy tkanki widziane pod
mikroskopem

 wskazuje rozmieszczenie
omawianych tkanek w
organizmie
 opisuje składniki krwi
 przy niewielkiej pomocy
nauczyciela przeprowadza
obserwację mikroskopową
tkanek zwierzęcych i rozpoznaje
elementy tkanki widziane pod
mikroskopem

Poziom wymagań
ocena dobra
 wskazuje zróżnicowanie w
budowie tkanki łącznej
 omawia funkcje składników
krwi
 samodzielnie przeprowadza
obserwację mikroskopową
tkanek zwierzęcych i przy
niewielkiej pomocy nauczyciela
rozpoznaje charakterystyczne
elementy obserwowanej tkanki

ocena bardzo dobra

ocena celująca

 omawia właściwości i funkcje
tkanki kostnej, chrzęstnej i
tłuszczowej
 charakteryzuje rolę
poszczególnych składników
morfotycznych krwi
 samodzielnie przeprowadza
obserwację mikroskopową
tkanek zwierzęcych i na
podstawie ilustracji rozpoznaje
charakterystyczne elementy
obserwowanej tkanki

 wykazuje związek istniejący
między budową elementów krwi a
pełnionymi przez nie funkcjami
 wykonuje mapę mentalną
dotyczącą związku między
budową poszczególnych tkanek
zwierzęcych a pełnionymi przez
nie funkcjami
 samodzielnie przeprowadza
obserwację mikroskopową tkanek
zwierzęcych i na podstawie
ilustracji rozpoznaje oraz opisuje
elementy tkanki widziane pod
mikroskopem

II. Od parzydełkowców do pierścienic
 wskazuje miejsce
występowania
parzydełkowców
 rozpoznaje na ilustracji
parzydełkowca wśród innych
zwierząt

 wymienia cechy budowy
parzydełkowców
 wyjaśnia, na czym polega rola
parzydełek

 porównuje budowę oraz tryb
życia polipa i meduzy
 rozpoznaje wybrane gatunki
parzydełkowców

 charakteryzuje wskazane
czynności życiowe
parzydełkowców
 ocenia znaczenie
parzydełkowców w przyrodzie i
dla człowieka

 wykazuje związek istniejący
między budową parzydełkowców
a środowiskiem ich życia
 przedstawia tabelę, w której
porównuje polipa z meduzą
 wykonuje model parzydełkowca

 wskazuje miejsce
występowania płazińców
 rozpoznaje na ilustracji
tasiemca

 wskazuje na ilustracji
elementy budowy tasiemca
 wskazuje drogi inwazji
tasiemca do organizmu
 wskazuje na schemacie cyklu
rozwojowego tasiemca
żywiciela pośredniego

 omawia przystosowanie
tasiemca do pasożytniczego
trybu życia
 charakteryzuje znaczenie
płazińców
 omawia rolę żywiciela
pośredniego i ostatecznego w
cyklu rozwojowym tasiemca

 charakteryzuje wskazane
czynności życiowe płazińców
 omawia sposoby zapobiegania
zarażeniu się tasiemcem

 analizuje możliwości zakażenia
się chorobami wywoływanymi
przez płazińce
 ocenia znaczenie płazińców w
przyrodzie i dla człowieka

 wskazuje środowisko życia
nicieni

 wskazuje charakterystyczne
cechy nicieni

 wskazuje drogi inwazji nicieni
do organizmu

 charakteryzuje objawy chorób
wywołanych przez nicienie

 analizuje możliwości zakażenia
się chorobami wywoływanymi
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ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

Poziom wymagań
ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

 rozpoznaje na ilustracji
nicienie wśród innych
zwierząt

 omawia budowę zewnętrzną
nicieni
 wymienia choroby wywołane
przez nicienie

 wyjaśnia, na czym polega
„choroba brudnych rąk”

omawia znaczenie profilaktyki

przez nicienie
 przygotowuje prezentację
multimedialną na temat chorób
wywoływanych przez nicienie
 charakteryzuje znaczenie
nicieni w przyrodzie i dla
człowieka

 rozpoznaje pierścienice
wśród innych zwierząt
 wskazuje środowisko życia
pierścienic

 wymienia cechy
charakterystyczne budowy
zewnętrznej pierścienic
 wyjaśnia znaczenie
szczecinek

 omawia środowisko i tryb
życia nereidy oraz pijawki
 na żywym okazie dżdżownicy
lub na ilustracji wskazuje
siodełko i wyjaśnia jego rolę

 wskazuje przystosowania
pijawki do pasożytniczego trybu
życia
 charakteryzuje wskazane
czynności życiowe pierścienic

 zakłada hodowlę dżdżownic,
wskazując, jak zwierzęta te
przyczyniają się do poprawy
struktury gleby
 ocenia znaczenie pierścienic w
przyrodzie i dla człowieka

III. Stawonogi
i mięczaki
 rozpoznaje stawonogi wśród
innych zwierząt
 wymienia skorupiaki, owady
i pajęczaki jako zwierzęta
należące do stawonogów
 wymienia główne części
ciała poszczególnych grup
stawonogów

 wymienia miejsca bytowania
stawonogów
 rozróżnia wśród stawonogów
skorupiaki, owady i pajęczaki

 wykazuje różnorodność
miejsc bytowania stawonogów
 przedstawia kryteria podziału
stawonogów na skorupiaki,
owady i pajęczaki
 opisuje funkcje odnóży
stawonogów
 wyjaśnia, czym jest oskórek

 charakteryzuje wskazane
czynności życiowe stawonogów
 omawia cechy umożliwiające
rozpoznanie skorupiaków,
owadów i pajęczaków
 wymienia cechy adaptacyjne
wskazanej grupy stawonogów
 wyjaśnia, czym jest oko
złożone

 przedstawia różnorodność
budowy ciała stawonogów oraz
ich trybu życia, wykazując
jednocześnie ich cechy wspólne
 analizuje cechy adaptacyjne
stawonogów, umożliwiające im
opanowanie różnych środowisk

 wymienia główne części
ciała skorupiaków
 wskazuje środowiska
występowania skorupiaków
 rozpoznaje skorupiaki wśród
innych stawonogów

 wymienia cztery grupy
skorupiaków

 nazywa poszczególne części
ciała u raka stawowego

 wykazuje związek między
budową skorupiaków a
środowiskiem ich życia

 charakteryzuje znaczenie
skorupiaków w przyrodzie i dla
człowieka
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ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

Poziom wymagań
ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

 wymienia elementy budowy
zewnętrznej owadów
 wylicza środowiska życia
owadów
 rozpoznaje owady wśród
innych stawonogów

 wskazuje charakterystyczne
cechy budowy wybranych
gatunków owadów
 na wybranych przykładach
omawia znaczenie owadów dla
człowieka

 na kilku przykładach omawia
różnice w budowie owadów
oraz ich przystosowania do
życia w różnych środowiskach
 na wybranych przykładach
omawia znaczenie owadów dla
człowieka

 wykazuje związek istniejący
między budową odnóży
owadów a środowiskiem ich
życia
 na wybranych przykładach
omawia znaczenie owadów w
przyrodzie i dla człowieka

 analizuje budowę narządów
gębowych owadów i wykazuje jej
związek z pobieranym pokarmem

 wymienia środowiska
występowania pajęczaków
 rozpoznaje pajęczaki wśród
innych stawonogów

 wskazuje charakterystyczne
cechy budowy zewnętrznej
pajęczaków
 omawia sposób odżywiania
się pajęczaków

 na podstawie cech budowy
zewnętrznej pajęczaków
przyporządkowuje konkretne
okazy do odpowiednich
gatunków
 na podstawie obserwacji
żywych okazów lub filmu
edukacyjnego omawia
czynności życiowe pajęczaków

 omawia sposoby odżywiania
się pajęczaków na przykładzie
wybranych przedstawicieli
 charakteryzuje odnóża
pajęczaków

 ocenia znaczenie pajęczaków w
przyrodzie i dla człowieka
 analizuje elementy budowy
zewnętrznej pajęczaków i
wykazuje ich przystosowania do
środowiska życia

 wymienia miejsca
występowania mięczaków
 wskazuje na ilustracji
elementy budowy ślimaka

 omawia budowę zewnętrzną
mięczaków
 wskazuje na ilustracjach
elementy budowy mięczaków

 na podstawie obserwacji
żywych okazów lub filmu
edukacyjnego omawia
czynności życiowe mięczaków

 wykazuje różnice w budowie
ślimaków, małży i głowonogów
 omawia znaczenie mięczaków
w przyrodzie i dla człowieka

 rozpoznaje na ilustracji gatunki
ślimaków
 konstruuje tabelę, w której
porównuje trzy grupy mięczaków

IV. Kręgowce zmiennocieplne
 wskazuje wodę jako
środowisko życia ryb
 rozpoznaje ryby wśród
innych zwierząt kręgowych

 na podstawie ilustracji
omawia budowę zewnętrzną ryb
 nazywa i wskazuje położenie
płetw
 opisuje proces wymiany
gazowej u ryb

 na podstawie obserwacji
żywych okazów lub filmu
edukacyjnego omawia
czynności życiowe ryb
 przyporządkowuje wskazany
organizm do ryb na podstawie
znajomości ich cech
charakterystycznych

 wyjaśnia, na czym polega
zmiennocieplność ryb
 omawia sposób rozmnażania
ryb, wyjaśniając, czym jest tarło

 omawia przystosowania ryb w
budowie zewnętrznej i
czynnościach życiowych do życia
w wodzie

 określa kształty ciała ryb w
zależności od różnych miejsc

 podaje przykłady zdobywania
pokarmu przez ryby

 kilkoma przykładami ilustruje
strategie zdobywania pokarmu

 omawia znaczenie ryb w
przyrodzie i dla człowieka

 wykazuje związek istniejący
między budową ryb a miejscem
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ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

Poziom wymagań
ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

ich występowania

 wyjaśnia, czym jest ławica i
plankton

przez ryby

ich bytowania

 wskazuje środowisko życia
płazów
 wymienia części ciała
płazów

 na podstawie ilustracji
omawia budowę zewnętrzną
płaza
 wymienia stadia rozwojowe
żaby

 charakteryzuje
przystosowania płazów do życia
w wodzie i na lądzie
 omawia wybrane czynności
życiowe płazów

 omawia cykl rozwojowy żaby
i wykazuje jego związek z
życiem w wodzie i na lądzie
 rozpoznaje przedstawicieli
płazów wśród innych zwierząt,
wskazując na ich
charakterystyczne cechy

 wyjaśnia, w jaki sposób
przebiega wymiana gazowa u
płazów, wykazując związek z ich
życiem w dwóch środowiskach
 wykazuje związek istniejący
między trybem życia płazów a ich
zmiennocieplnością

 rozpoznaje na ilustracji
płazy ogoniaste, beznogie i
bezogonowe

 podaje przykłady płazów
żyjących w Polsce
 wymienia główne zagrożenia
dla płazów

 rozpoznaje na ilustracji płazy
ogoniaste, bezogonowe i
beznogie
 omawia główne zagrożenia
dla płazów

 charakteryzuje płazy
ogoniaste, bezogonowe i
beznogie
 wskazuje sposoby ochrony
płazów

 ocenia znaczenie płazów w
przyrodzie i dla człowieka
 wykonuje portfolio lub
prezentację multimedialną na
temat płazów żyjących w Polsce

 wymienia środowiska życia
gadów
 omawia budowę zewnętrzną
gadów

 wyjaśnia związek istniejący
między występowaniem gadów
a ich zmiennocieplnością
 rozpoznaje gady wśród innych
zwierząt

 opisuje przystosowania gadów
do życia na lądzie
 omawia tryb życia gadów

 charakteryzuje rozmnażanie i
rozwój gadów
 analizuje przebieg wymiany
gazowej u gadów

 analizuje pokrycie ciała gadów
w kontekście ochrony przed utratą
wody
 wykazuje związek między
sposobem rozmnażania gadów a
środowiskiem ich życia

 rozpoznaje na ilustracji
jaszczurki, krokodyle, węże i
żółwie

 określa środowiska życia
gadów
 podaje przyczyny
zmniejszania się populacji
gadów

 omawia sposoby zdobywania
pokarmu przez gady
 wskazuje sposoby ochrony
gadów

 charakteryzuje gady
występujące w Polsce
 wyjaśnia przyczyny
wymierania gadów i podaje
sposoby zapobiegania
zmniejszaniu się ich populacji

 ocenia znaczenie gadów w
przyrodzie i dla człowieka
 wykonuje portfolio lub
prezentację multimedialną na
temat gadów żyjących w Polsce

 analizuje budowę piór ptaków
w związku z pełnioną przez nie
funkcją

 wykazuje związek istniejący
między przebiegiem wymiany
gazowej a przystosowaniem

V. Kręgowce stałocieplne
 wymienia różnorodne
siedliska występowania
ptaków

 rozpoznaje rodzaje piór
 wymienia elementy budowy
jaja

 omawia przystosowania
ptaków do lotu
 omawia budowę piór
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ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

Poziom wymagań
ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

 na żywym okazie lub na
ilustracji wskazuje cechy
budowy ptaków

 wskazuje ptaki jako zwierzęta
stałocieplne
 rozpoznaje ptaki wśród
innych zwierząt, wskazując ich
charakterystyczne cechy

 wyjaśnia proces rozmnażania
i rozwój ptaków

 wykazuje związek istniejący
między wymianą gazową a
umiejętnością latania ptaków
 wyjaśnia proces rozmnażania
i rozwoju ptaków

ptaków do lotu
 na ilustracji lub podczas
obserwacji w terenie rozpoznaje
gatunki ptaków zamieszkujących
najbliższą okolicę

 podaje przykłady ptaków
żyjących w różnych
środowiskach

 wymienia pozytywne
znaczenie ptaków w przyrodzie

 omawia znaczenie ptaków w
przyrodzie i dla człowieka
 wskazuje zagrożenia dla
ptaków

 wykazuje związek istniejący
między wielkością i kształtem
dziobów ptaków a rodzajem
spożywanego przez nie
pokarmu
 omawia sposoby ochrony
ptaków

 wykazuje związek między
stałocieplnością ptaków a
środowiskiem i trybem ich życia
 korzysta z klucza do oznaczania
popularnych gatunków ptaków

 wskazuje środowiska
występowania ssaków
 na podstawie ilustracji
omawia budowę zewnętrzną
ssaków

 wykazuje zróżnicowanie
siedlisk zajmowanych przez
ssaki
 określa ssaki jako zwierzęta
stałocieplne
 wymienia wytwory skóry
ssaków

 na ilustracji lub na żywym
obiekcie wskazuje cechy
charakterystyczne
i wspólne dla ssaków
 wyjaśnia, że budowa skóry
ssaków ma związek z
utrzymywaniem przez nie
stałocieplności
 omawia proces rozmnażania i
rozwój ssaków

 opisuje przystosowania
ssaków do różnych środowisk
życia
 charakteryzuje opiekę nad
potomstwem u ssaków
 identyfikuje wytwory skóry
ssaków

 analizuje związek zachodzący
między wymianą gazową ssaków
a zróżnicowanymi środowiskami
ich występowania i ich życiową
aktywnością
 analizuje funkcje skóry w
aspekcie różnorodności siedlisk
zajmowanych przez ssaki

 wymienia przystosowania
ssaków do zróżnicowanych
środowisk ich bytowania

 wykazuje zależność między
budową morfologiczną ssaków
a zajmowanym przez nie
siedliskiem
 nazywa wskazane zęby
ssaków

 rozpoznaje zęby ssaków i
wyjaśnia ich funkcje
 wyjaśnia znaczenie ssaków
dla przyrody

 omawia znaczenie ssaków dla
człowieka
 wymienia zagrożenia dla
ssaków

 analizuje zagrożenia ssaków i
wskazuje sposoby ich ochrony
 wykazuje przynależność
człowieka do ssaków
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