
 

Karta informacyjna z biologii dla klasy  VIII 

Obowiązujące podręczniki:  

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sektas „ Puls życia” – podręcznik do biologii dla klasy 

ósmej szkoły podstawowej Wydawnictwo Nowa Era , zeszyt przedmiotowy 

Treści nauczania:  

Genetyka jako nauka o dziedziczności i zmienności organizmów  

 Ewolucja życia i dowody na jej istnienie  

Ekologia i jej zakres badań  

Ochrona przyrody i ochrona środowiska  

Najważniejsze wiadomości i umiejętności  

Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. Uczeń 

opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy; wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w 

wybranych organizmach i w środowisku; przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a 

środowiskiem; wykazuje, że różnorodność biologiczna jest wynikiem procesów ewolucyjnych.  

Planowanie i przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowanie w oparciu o ich wyniki. 

Uczeń : 

 określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje 

obserwacje i proste doświadczenia biologiczne; określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę 

kontrolną i badawczą; analizuje wyniki i formułuje wnioski; przeprowadza obserwacje 

mikroskopowe i makroskopowe preparatów świeżych i trwałych.  

 Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych.  

Uczeń  

 wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji; odczytuje, analizuje, 

interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe; posługuje się podstawową 

terminologią biologiczną.  

 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych.  

Uczeń  

 interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo skutkowe między zjawiskami, 

formułuje wnioski; przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami 

biologicznymi.  

 



Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka.  

Uczeń 

 analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje 

sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej; uzasadnia znaczenie krwiodawstwa i transplantacji 

narządów.  

Postawa wobec przyrody i środowiska. 

Uczeń: 

 uzasadnia konieczność ochrony przyrody; prezentuje postawę szacunku wobec siebie i 

wszystkich istot żywych; opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie 

korzystającego z dóbr przyrody.  

Zasady oceniania 

Zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania:  

0 –29% -ocena niedostateczna 

30 –49% -ocena dopuszczająca 

50 –69% -ocena dostateczna 

70 –84% -ocena dobra 

85 –97 % -ocena bardzo dobra 

98 –100% -ocena celująca 

 

Formy oceniania 

Dokonując oceny osiągnięć ucznia, nauczyciel sprawdza jego wiadomości i umiejętności. 

Bieżąca ocena osiągnięć ucznia polegać będzie na odnotowywaniu postępów i ocenianiu jego 

pracy na podstawie: 

 Obserwacji aktywności uczniów, np. podczas pogadanki, dyskusji, prowadzonych doświadczeń 

oraz w czasie zajęć terenowych  

 Kontroli pracy z tekstem w czasie lekcji 

 Sprawdzania i oceniania ćwiczeń wykonywanych na lekcji 

 Sprawdzania i oceniania prac zadawanych do wykonania w domu 

 Sprawdzania zadań przygotowywanych w ramach wykonywanych projektów 

 Sprawdzania i oceniania samodzielnego projektowania doświadczeń 

 Sprawdzania i oceniania pisemnych sprawdzianów wiedzy ( mniejszych kartkówek i dużych 

sprawdzianów np. po całym dziale) 

 Sprawdziany będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją 

powtórzeniową. 

 Kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmować będą wiedzę z około trzech ostatnich 

tematów 

 Odpowiedzi ustnej obejmująca zakres wiedzy z trzech ostatnich lekcji ( zagadnień) 



 Obserwacji aktywnego udział uczniów w konkursach przedmiotowych i zajęciach 

pozalekcyjnych W zależności od osiągniętych wyników i zaangażowania w zajęcia 

pozalekcyjne. Uczeń może być nagrodzony za aktywność oceną śród semestralną bdb lub cel. 

 Trzy „plusy” równe są ocenie bardzo dobrej.  

 „Minus” uczeń może otrzymać za: brak zadania domowego , brak potrzebnych materiałów , 

brak zaangażowania w pracę na lekcji .  

 Trzy „minusy” równe są ocenie niedostatecznej.  

 „Plusy” i „minusy” nauczyciel odnotowuje w swoim notatniku.  

 

 

 


