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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII  

DLA KLAS 5 - 8 

Opracowanie: Anna Mizerska – nauczyciel biologii 

 

I. PRZEDMIOTEM OCENIANIA SĄ: 

 

A. Wiadomości, 

B. Umiejętności, 

C. Postawa ucznia i jego aktywność. 

 

II. CELE OGÓLNE OCENIANIA: 

 

A. Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych, 

B. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z biologii  

i postępach w tym zakresie, 

C. Pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym,  

D. Motywowanie ucznia do dalszej pracy,  

E. Przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka, 

F. Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego 

nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 

 

III. FORMY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 

 

A. Dłuższe wypowiedzi ustne np.: swobodna wypowiedź na określony temat, 

charakteryzowanie procesów biologicznych, umiejętność wnioskowania 

przyczynowo - skutkowego itp. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość 

materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych  

z całego działu. 
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B. Wypowiedzi pisemne: 

• Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji. 

• Sprawdziany podsumowujące poszczególne działy. 

 

C. Praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń 

(formy te będą oceniane za pomocą plusów zapisanych w zeszycie ucznia , które 

zostaną następnie przeliczone na oceny. Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą gdy 

zgromadzi pięć plusów.  

 

D. Praca domowa zadana do zeszytu 

 

E. Zeszyt przedmiotowy obowiązkowy– sprawdzany jeden raz w semestrze lub 

częściej (przy ocenie bierze się pod uwagę staranność i systematyczność, 

poprawność rzeczową, notatki). 

 

F. Prace domowe zadane w zeszycie ćwiczeń  

 

G. Prace dodatkowe (samodzielne opracowania oparte na innych źródłach niż 

podręcznik, plansze, rysunki, okazy wzbogacające zbiory, referaty i inne). 
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IV. WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE: 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych: 

 

Uczeń: 

 

A. Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, a posiadanie 

braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu. 

B. Nie potrafi rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności.  

C. Wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy  

i wykonywaniu prac domowych. 

D. Nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu 

trudności nawet przy pomocy nauczyciela. 

E. Wykazuje się bierną postawą na lekcji. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

 

Uczeń: 

 

A. Ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki te nie 

przekraczają możliwości opanowania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

B. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności 

C. Wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej, 

D. Jest mało aktywny na lekcji, 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 

 

Uczeń: 

 

A. Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania  

w danej klasie,  

B. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

C. Analizuje podstawowe zależności, próbuje porównywać, wnioskować i zajmować 

określone stanowisko,  
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D. Z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, 

wykresy, itp., 

E. Wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym, 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

 

Uczeń: 

 

A. Opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania  

w danej klasie, popełnia drobne błędy, 

B. Na ogół poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktycznie,  

C. Aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem 

poznanych metod, 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 

 

Uczeń: 

 

A. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania  

w danej klasie, 

B. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

C. Wykazuje szczególne zainteresowania biologią, 

D. Prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną, 

E. Aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające:  

 

Uczeń: 

 

A. Posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej 

klasie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 
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B. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania 

wykraczające poza program nauczania w danej klasie,  

C. Finalista konkursów na terenie szkoły, miasta, 

D. Zakwalifikowany do II etapu konkursu przedmiotowego lub, który uzyskuje wyniki 

potwierdzające wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania z danego 

przedmiotu otrzymuje śródroczną i roczną ocenę celującą,  

E. Laureat/finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub innych konkursów  

o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim otrzymuje ocenę celującą pod warunkiem, 

iż uzyskał ocenę bardzo dobrą z wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania 

w danym roku 

 

mgr Anna Mizerska 


