
BIOLOGIA- WYMAGANIA EDUKACYJNE I WARUNKI UZYSKANIA 

POSZCZEGÓLNYCH OCEN 

 

-ocena celująca  otrzymuje ją  uczeń, który:  opanował wiadomości i umiejętności znacznie 

wykraczające poza program nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy,  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.  

-ocena bardzo dobra otrzymuje ją 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,  potrafi samodzielnie interpretować zjawiska oraz bronić swych 

poglądów,  bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji, prezentuje swoją 

wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną,  aktywnie uczestniczy w procesie 

lekcyjnym, 

- ocena dobra otrzymuje  ją uczeń, który:  przyswoił treści rozszerzające, właściwie stosuje 

terminologię przedmiotową, a także wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych 

z lekcji i podręcznika, rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod, 

samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałem źródłowym oraz aktywnie uczestniczy w 

zajęciach,  opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i 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 , udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,  jest 

aktywny na lekcji. 

 -ocena dostateczna otrzymuje ją 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.,  analizuje również proste 

zależności, a także próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko, 

wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym, 

 -ocena dopuszczająca otrzymuje ją uczeń, który:  przyswoił treści konieczne, taki uczeń z 

pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach, 

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. 



 -ocena niedostateczna otrzymuje ją 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 . 

 

Oceny bieżące ustala się według następującej skali: 

1) celujący (6);  

1) bardzo dobry (5); 

2) dobry plus (4+); 

3) dobry (4);  

4) dostateczny plus (3+); 

5) dostateczny (3);  

6) dopuszczający (2); 

7) niedostateczny (1), 

 

 

 

 

 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 

następującej skali:  

1) celujący (6);  

2) bardzo dobry (5);  



3) dobry (4);  

4) dostateczny (3); 

5) dopuszczający (2);  

6) niedostateczny (1), 


