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Wymagania edukacyjne z biologii  
 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

METODY I NARZĘDZIA ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ 
STOSOWANE W OCENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: 

 

1. Wypowiedzi ustne ( pod względem rzeczowości, stosowania języka biologicznego, znajomości i 
stosowania pojęć oraz procesów biologicznych, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi ). 
Odpowiedzi ustne oceniane są wg wymagań programowych na poszczególne oceny. 
Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku 
lekcji powtórzeniowych - z całego działu. 

 
2. Kartkówki 10-15 min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane . 
 

3. Sprawdziany pisemne całogodzinne w tym testy dydaktyczne ( przynajmniej jeden w ciągu pół- 
rocza ) przeprowadzane po zakończeniu każdego działu zapowiadane tydzień wcześniej. Spraw- 
dziany mogą zawierać dodatkowe pytania ( zadania ) na ocenę celującą . 
 

4. Sprawdziany pisemne krótkie ok. 20-30 min. przeprowadzone po zakończeniu krótkiego działu 
składającego się z 2 lub 3 tematów, są zapowiadane. 

 
5.Prace domowe są obowiązkowe, a dla chętnych nadobowiązkowe  z gwiazdką*. 
 

6. Przeprowadzanie doświadczeń biologicznych : mogą być przeprowadzane w grupie lub 
indy- widualnie, formułowanie obserwacji, problemu badawczego, hipotezy i wniosków. 

 
7. Systematyczna obserwacja postępów uczniów, w tym aktywna praca na lekcjach, umiejętność 
samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzą- 
cych do wyciągania wniosków, wrażliwość na potrzeby otaczającej nas przyrody. 

 
8.Przygotowanie i prezentacja projektów edukacyjnych, wykonanie zielnika. 
 
9. Uczeń ma prawo uzyskać pozytywną ocenę za aktywnośc na lekcjach. Jest ona wynikiem zebranych 

plusów: 
 
10 plusów – celujący 
8 plusów – bardzo dobry 
5 plusów – dobry 
 
 

10. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową 
przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów. 

 
Opis osiągnięć uczniowskich % punktów uzyskanych 

przez ucznia 
Ocena 

Uczeń nie posiada wiadomości i umiejętności 
koniecznych do kontynuowania nauki 

 
do 30 

 
Niedostateczna ( 1 ) 
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Uczeń posiada wiadomości i umiejętności 
podstawowe i konieczne 

31  - 50 Dopuszczająca ( 2 ) 

Uczeń rozumie wiadomości podstawowe i 
posiada podstawowe umiejętności 

 
51 – 69 

 
Dostateczny  ( 3 ) 

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w 
sytuacjach typowych 

 
70 – 85 

 
Dobry  ( 4 ) 

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności w 
sytuacjach problemowych 

 
86 – 97 

 
bardzo dobry  ( 5 ) 

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności 
wykraczające poza program w sposób twór- 
czy 

 
98-100 

 
Celujący ( 6 ) 

  
Uczeń ma prawo poprawić ze sprawdzianu każdą ocenę niedostateczną oraz jedną ocenę 
pozytywną ( niesatysfakcjonującą) w semestrze, w terminie nieprzekraczającym dwa tygodnie 
od daty oddania poprawionych prac. 

Uczeń ma prawo uzupełnić zaległości programowe wynikające z dłuższej nieobecności w szkole i 
zaliczyć je w dogodnym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem. 
 
Uczeń nie podając powodu, ma prawo 3 razy w półroczu zgłosić na początku lekcji  nieprzygotowanie tj. 
brak zadania, brak zeszytu, nieprzygotowanie merytoryczne z ostatnich 3 lekcji. Skutkuje to zapisem w 
dzienniku bz lub np i nie wpływa to na ocenę semestralną lub końcoworoczną.  

Niezgłoszenie braku zadania domowego lub nieprzygotowania do odpowiedzi przed lekcją, 
równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej). Prace zaległe należy uzupełnić i 
pokazać nauczycielowi na następnej lekcji. 

 
11. Za niesamodzielne wykonywanie prac, odpisywanie informacji na sprawdzianie, kartkówce 
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, bez moż- 
liwości jej poprawy. 

 
12. Uczeń ma obowiązek systematycznego przygotowania się do lekcji: opanowanie treści progra- 
mowych z trzech ostatnich lekcji, noszenia zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz odrabianie 
obowiązkowych prac domowych. 

 
13. Uczeń jest aktywny i kulturalny na lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, odpowiada na pyta- 
nia, pozwala zaprezentować się innym. 

 
14. Uczeń nie spóźnia się na lekcje



 

Ogólne wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum na poszczególne oceny szkolne. 
 
Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 

 opanuje wiadomości i umiejętności ponadprogramowe, 

 posługuje się bogatym słownictwem biologicznym, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, uzyskuje bardzo wysokie wyniki z prac pisemnych, co naj- 
mniej 98%  i odpowiedzi ustnych, odpowiada na dodatkowe pytania, 

 potrafi wykorzystywać uzyskaną wiedzę na lekcjach innych przedmiotów oraz poza szkołą, 

 trafnie analizuje i interpretuje oraz samodzielnie opracowuje i przedstawia informacje oraz 
dane pochodzące z różnych źródeł, 

 trafnie analizuje zjawiska i procesy biologiczne, 

 potrafi zaprojektować doświadczenie biologiczne i zinterpretować jego wyniki, 

 formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, trafnie dobierając liczne przykłady.  

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 
 poprawnie posługuje się słownictwem biologicznym, 

 wykazuje szczególne zainteresowanie naukami biologicznymi, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, z prac pisemnych uzyskuje co najmniej 86% punktów, udzie- 
la pełnych odpowiedzi na pytania podczas odpowiedzi ustnych, 

 trafnie analizuje i interpretuje informacje i dane pochodzące z różnych źródeł, 

 potrafi zinterpretować zjawiska biologiczne, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania proble- 
mów w nowych sytuacjach. 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: 

 opanuje bardziej złożone wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 
które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania oraz posługuje się poprawną terminolo- 
gią biologiczną, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 85–70% punktów, 

 korzysta z wielu różnych źródeł informacji, 

 poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, wyciąga właściwe wnioski oraz trafnie dobiera 
przykłady, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 
problemów, w przypadkach trudniejszych rozwiązuje problemy z pomocą nauczyciela. 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli: 

 opanuje najważniejsze, przystępne i niezbyt złożone wiadomości i umiejętności programo- 
we, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 udziela odpowiedzi na proste pytania, posługując się zrozumiałym językiem i podstawową 
terminologią biologiczną, 

 wykazuje zadowalającą aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 69–51% punktów, 

 korzysta samodzielnie lub z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji, 

 zazwyczaj poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, podaje nieliczne przykłady, 

 rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności.  



 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli: 

 opanuje wiadomości i umiejętności programowe w stopniu umożliwiającym kontynuowanie 
dalszego kształcenia, 

 udziela odpowiedzi na pytania o niskim stopniu trudności, posługując się zrozumiałym ję- 
zykiem i elementarną terminologią biologiczną, 

 wykazuje minimalną aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 50–30% punktów, 

 korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji.  

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli: 

 nie opanował w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie wiadomości i umiejętności 
określonych w podstawie programowej, 

 nie przyswaja wiedzy oraz jest niesystematyczny w wykonywaniu prac domowych, 

 nie posługuje się elementarnymi pojęciami biologicznymi oraz nie próbuje rozwiązać zadań 
o minimalnym stopniu trudności, 

 nie wykonuje instrukcji i nie podejmuje współpracy z nauczycielem, 

 wykazuje bierną postawę na lekcji, z prac pisemnych otrzymuje poniżej 30% punktów.
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