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Wymagania edukacyjne z biologii w zakresie podstawowym 
Klasy I i II technikum – rok szkolny 2022/2023 

 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z biologii polega na rozpoznaniu poziomu i postępów  
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych  
w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających  
z realizowanego programu nauczania.  
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE  NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH 
ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z BIOLOGII: 
 
Ocena niedostateczny  - otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych (tj. łatwych,  
najistotniejszych oraz najbardziej użytecznych): 
- nie opanował podstawowej wiedzy z danego działu tematycznego, 
- nie potrafi wykonać prostych zadań o niewielkim stopniu trudności, 
- nie pracuje systematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji, nie odrabia prac domowych, 
- naprowadzany przez nauczyciela nie potrafi odtworzyć nawet fragmentarycznej wiedzy,  
- zachowuje bierną postawę na lekcjach, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 
Ocena dopuszczający - otrzymuje ją uczeń, który przyswoił treści nauczania ustalone w podstawie 
programowej jako konieczne: 
- ma braki w wiedzy, ale odpowiednio motywowany przez nauczyciela wykonuje proste polecenia,  
- prowadzi zeszyt przedmiotowy,  
- ma problemy z aktywnym włączaniem się podczas pracy w grupach, ale bierze w niej udział,  
- zna podstawowe pojęcia wymagane w podstawie programowej,  
- wykonuje, nawet jeśli błędnie, zlecone przez nauczyciela zadania domowe.  
Taki uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach.  
Ocena dostateczny - otrzymuje ją uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający, a także:  
-opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, jednak ma problem z ich logicznym łączeniem,   
- bez motywacji nauczyciela przejawia niewielką aktywność na lekcjach,  
- pokierowany współpracuje podczas pracy w grupach,  
- wykonuje prawidłowo większość zleconych przez nauczyciela zadań domowych,  
- wyszukuje w różnych źródłach informacje zgodne z określonym kryterium,  
- posługuje się podstawowymi pojęciami wymaganymi w podstawie programowej,  
- analizuje również proste zależności, a także próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone 
stanowisko. 
Ocena dobry - otrzymuje ją uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczny a także: 
-  ma niewielkie braki w wiedzy, 
-  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,  
- motywowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o dużym stopniu trudności,  
- dostrzega związki przyczynowo – skutkowe,  
- samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałem źródłowym oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
- bardzo dobrze współpracuje w grupie, potrafi koordynować jej działania,  
- prawidłowo wykonuje wszystkie zlecone przez nauczyciela zadania,  
- analizuje i interpretuje informacje, prawidłowo wnioskuje. 
Ocena bardzo dobry - otrzymuje ją uczeń ,który spełnia wymagania na ocenę dobry a także: 
- niemal w pełni opanował materiał zawarty w programie nauczania.  
- samodzielnie interpretuje zagadnienia i analizuje procesy biologiczne, rozwiązuje problemy w sposób 
interdyscyplinarny, 
- analizuje związki przyczynowo – skutkowe,  
- jest bardzo aktywny na lekcjach , np. bierze udział w dyskusjach, odpowiada na pytania i sam je 
formułuje,  
- podejmuje aktywne działania w ramach pracy w grupie lub metodą projektu,  
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- wyraża opinię na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, prezentuje aktywną postawę w 
odniesieniu do problemów ekologicznych  
i środowiskowych.  
- potrafi on samodzielnie interpretować zjawiska oraz bronić swych poglądów.  
Ocena  celujący -otrzymuje ją uczeń który, spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry, a także posiada 
wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania podstawy programowej 
Poza tym  jeśli spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 
- wykazuje zainteresowanie biologią, 
- jest inicjatorem i organizatorem  szkolnych lub lokalnych imprez o charakterze edukacyjnym,  
- bierze udział/osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych różnych szczebli,  
- samodzielnie formułuje problemy dążąc do ich rozwiązania, 
- potrafi systematyzować i hierarchizować wiadomości, 
- pod okiem nauczyciela prowadzi własne prace badawcze. 
 
2.  Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z biologii: 
 prace pisemne: test diagnostyczny, sprawdzian, test – zapowiedziane i wpisanie do dziennika 
 z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym; 
- kartkówka – forma sprawdzania wiedzy bieżącej -  dotyczy 3 ostatnich tematów i może być 
niezapowiedziana; 
 odpowiedź ustna – pod względem rzeczowości, stosowania języka biologicznego, umiejętności 
rozwiązywania problemów biologicznych;  
 praca na lekcji np. praca na lekcji, praca w grupach, ćwiczenia pisemne na lekcji; 
 zadania domowe;  
 praca na platformach edukacyjnych;  
 inne formy pracy i dokonania ucznia np. pokazy, prezentacje, zadania dodatkowe, konkursy 
przedmiotowe, publikacje artykułów.  
- Oceny są uzasadniane oraz jawne dla uczniów i rodziców. 
- Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela. Ocena  
z poprawy jest wpisywana do dziennika.  
- Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek samodzielnie nadrobić materiał z zajęć, uzupełnić zeszyt oraz 
zadania. Ponadto jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących form sprawdzenia wiedzy i umiejętności 
(zgodnie z wytycznymi nauczyciela). 
 - Oceny semestralne i roczne nie są średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych ze względu na 
ich różnorodną rangę.  
- Prace pisemne ucznia są dla rodziców do wglądu u nauczyciela na zasadach określonych przez Statut 
Szkoły. 
- Uczeń może zgłosić na początku lekcji dwa nieprzygotowania w trakcie półrocza w przypadku dwóch 
godzin tygodniowo (w przypadku jednej godziny jedno  nieprzygotowanie). Uczeń nie ma prawa zgłosić 
nieprzygotowania do lekcji w sytuacji zapowiedzianej pracy pisemnej. 
3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z biologii są 
zgodne z § 41 Statutu Szkoły: 
Uczeń lub jego rodzic mają prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie, do 
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, o podwyższenie oceny z tych zajęć, w terminie 
nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych po spełnieniu następujących warunków: 

1) frekwencji na tych zajęciach na poziomie co najmniej 80%; 
2) terminowego przystępowania do prac pisemnych i wykonywania zadań domowych albo innych 

form podlegających ocenianiu; 
3) posiadania zeszytu przedmiotowego, materiałów i pomocy dydaktycznych. 

 
W przypadku wprowadzenia trybu nauki zdalnej lub hybrydowej obowiązuje Rozdział 7a § 48b Statutu 
Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1. 
 
 


