
PRAEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII 

 

I. Główne cele edukacyjne zawarte w podstawie programowej w zakresie 

podstawowym: 

 

1. Pogłębianie wiedzy dotyczącej budowy i funkcjonowania organizmu 

człowieka. 

2. Kształcenie rozumienia zjawisk i procesów wpływających na różnorodność 

biologiczną, także w kontekście ewolucyjnym. 

3. Integrowanie wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących  na różnych 

poziomach organizacji życia, prowadzące do wyjaśniania ich złożoności oraz 

zrozumienia relacji między organizmami, a także między organizmem a 

środowiskiem.  

4. Przygotowanie ucznia zarówno do samodzielnego, jak i zespołowego 

rozwiązywania problemów badawczych. 

5. Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy wyników doświadczeń i 

obserwacji oraz formułowania wniosków. 

6. Nabywanie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami 

laboratoryjnymi oraz poznawanie metod badawczych związanych z 

obserwacjami i doświadczeniami. 

7. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych zasobów wiadomości i 

krytycznego odnoszenia się do dostępnych źródeł informacji.  

8. Zapoznanie ucznia z praktycznymi zastosowaniami nauk biologicznych. 

 

II. Założenia ogólne: 

Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały 

określone i podane na początku roku szkolnego przez nauczyciela. 

Przedmiotem oceny są: kompetencje edukacyjne (wiadomości i umiejętności 

ucznia) oraz postawa, tj. aktywność na zajęciach lekcyjnych, pilność, 

systematyczność (przygotowywanie się do każdej lekcji), prowadzenie 

zeszytu przedmiotowego. 

 

III. Ogólne kryteria ocen z biologii: 

 

1. Ocena celująca: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskuje 100% na sprawdzianach i:  

 potrafi twórczo rozwijać własne uzdolnienia i zainteresowania w zakresie  

   biologii;  



 pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe problemy biologiczne;  

 bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach biologicznych; 

 

2. Ocena bardzo dobra: 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres 

wiadomości przewidziany w podstawie programowej nauczania oraz potrafi:  

 wykazać się znajomością definicji i pojęć biologicznych oraz umiejętnością 

ich zastosowania; 

 posługiwać się poprawnym językiem biologicznym;  

 samodzielnie zdobywać wiedzę;  

 

3. Ocena dobra: 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

przewidziane podstawą programową a także potrafi:  

 wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć biologicznych;  

 posługiwać się językiem biologicznym; 

 

4. Ocena dostateczna: 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i 

umiejętności przewidziane podstawą programową, co pozwala mu na:  

 wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć 

biologicznych;  

 

5. Ocena dopuszczająca: 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i 

umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że 

potrafi:  

 samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania o 

niewielkim stopniu trudności;  

 wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć biologicznych;  

 

6. Ocena niedostateczna: 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych 

wiadomości i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych oraz:  

 nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć biologicznych;  

 nie potrafi (nawet z pomocą nauczyciela, który miedzy innymi zadaje 

pytania pomocnicze) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań, odpowiedzieć 

na najprostsze pytania;  



 nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia 

podstawowej wiedzy i umiejętności. 

 

IV. Szczegółowe kryteria oceniania: 

 

1.Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w podstawie programowej. 

2. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i na prośbę ucznia lub 

rodziców mogą być uzasadnione, zaś prace pisemne są udostępniane do wglądu. 

3. Oceny są wpisywane do dziennika elektronicznego na bieżąco. Wpisanie 

oceny do dziennika elektronicznego jest równoznaczne z poinformowaniem 

ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o uzyskanej ocenie. 

4.Umiejętności i wiadomości ucznia mogą być oceniane poprzez:  

 zapowiedziane sprawdziany (prace klasowe) obejmujące większą partię 

materiału,  

 kartkówki zapowiedziane i niezapowiedziane, 

 odpowiedzi ustne,  

 prace domowe,  

 aktywność ucznia na zajęciach,  

 przygotowanie i przestawienie prezentacji,  

 przygotowanie i przeprowadzenie doświadczenia, 

 udział w konkursach biologicznych i ekologicznych, 

  zadanie, 

  inne nie wymienione powyżej formy, wymagane opisaniem w komentarzu.  

 

6. Kryteria oceny umiejętności i wiadomości: 

a) Formy pisemne. Przy ocenianiu form pisemnych stosuje się kryterium 

punktowe przeliczając na ocenę szkolną według poniższej tabeli: 

 

Ocena Wymagana liczba % 

Niedostateczny 0 – 34 % 

Niedostateczny + 35 – 39 % 

Dopuszczający - 40 – 45 % 

Dopuszczający 46 – 50 % 

Dopuszczający + 51 – 55 % 

Dostateczny - 56 – 62 % 

Dostateczny 63 – 70 % 

Dostateczny + 71 – 79 % 



Dobry - 80 – 83 % 

Dobry 84 – 86 % 

Dobry + 87 – 89 % 

Bardzo dobry - 90 – 93 % 

Bardzo dobry 94 – 96 % 

Bardzo dobry + 97 – 99 % 

Celujący 100  

 

Po przejściu na nauczanie zdalne powyższe kategorie będą miały formę on-line 

z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

 

b) Każdy forma pisemna jest oceniana w ciągu 2 tygodni (z wyłączeniem  

dłuższej przerwy w roku szkolnym np. ferie, święta). 

c) W pracach pisemnych nie wolno używać ołówka, korektora i koloru 

czerwonego. Część pracy napisana ołówkiem nie jest brana pod uwagę. 

d) W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy (np. rozmowa, 

odwracanie się, odpisywanie, przepisywanie) podczas każdej formy pracy 

pisemnej -   uczeń otrzymuję ocenę niedostateczną i kończy pracę. 

Praca klasowa (sprawdzian): 

 Przed każdą pracą klasową (sprawdzianem) uczniowie są informowani o  

zakresie materiału, stopniu trudności i kryteriach oceniania z co najmniej  

tygodniowym wyprzedzeniem. 

 Każda praca klasowa (sprawdzian)  może składać się z zadań zamkniętych i   

otwartych,  zawiera zadania z różnych poziomów wymagań. 

 Jeśli zapowiedziana praca klasowa (sprawdzian) nie odbył się z przyczyn 

niezależnych od nauczyciela, to zostanie on przeprowadzony na najbliższej 

planowej lekcji (bez ponownej informacji o pracy klasowej, sprawdzianie). 

 Zadania z pracy klasowej po sprawdzeniu,  są omawiane przez nauczyciela na  

lekcji. 

Kartkówka: 

 Ma na celu szybkie sprawdzenie wiadomości zarówno teoretycznych jak  

i praktycznych. 

 Obejmuje maksymalnie trzy jednostki tematyczne, może trwać max. do 20 

min. 

 

 



Odpowiedź ustna: 

 Obejmuje maksymalnie trzy jednostki tematyczne. 

 Ocenie podlega umiejętność posługiwania się językiem biologicznym, 

stosowania właściwej terminologii, umiejętność wnioskowania, 

argumentowania, rozumienie omawianych treści. 

Aktywność na lekcji: 

 Aktywność jest nagradzana oceną lub plusami. Po uzyskaniu przez ucznia 

sześciu plusów uczeń uzyskuje ocenę celującą, cztery plusy to ocena bardzo 

dobra.  

 Niewykorzystane do zamiany na stopień plusy, pod koniec I okresu 

przechodzą na II okres. Niewykorzystane do zamiany na stopień plusy na 

koniec II okresu mogą być brane pod uwagę podczas wystawiania oceny  

rocznej. 

 Uczeń może otrzymać ocenę za aktywne uczestniczenie w lekcji oraz za  

przedstawienie ciekawego rozwiązania zagadnienia – problemu 

biologicznego. 

 Brak pracy na lekcji - mimo kontroli i zwracania uwagi, skutkuje 

otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

Praca domowa: 

 Obejmuje zadania  wykonane w domu, w zeszycie przedmiotowym  lub w 

innej formie wskazanej przez nauczyciela. 

 Oceniana jest samodzielność i poprawność wykonania. 

 

Udział w konkursach biologicznych i ekologicznych: 

 Udział w konkursach traktowany jest jako forma aktywności i przejaw  

szczególnego zainteresowania przedmiotem. Uczeń otrzymuje uwagę 

pozytywną i ocenę cząstkową. 

 

5. Formy i wagi ocen: 

 

Forma Waga Kolor 

Olimpiady i konkursy 4 różowy 

Praca klasowa, sprawdzian 3 czerwony 

Projekt 3 czerwony 

Kartkówka 2 zielony 



Odpowiedź 2 zielony 

Ćwiczenie na lekcji 2 zielony 

Prezentacja 1 niebieski 

Aktywność 1 żółty 

Inna* 1 żółty 

*Wymagane opisanie w komentarzu za co uczeń otrzymał ocenę. 

 

6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie plusów i minusów, oraz 

innych znaków: np oznaczające nieprzygotowanie, nb - nieobecność oraz bz 

oznaczające brak zadania. Przy wyliczaniu średniej dziennik elektroniczny 

LIBRUS znak + (plus) przy ocenie traktuje jako +0,5, natomiast znak – (minus) 

przy ocenie jako –0,25 (np. 4+ ma wartość równą 4,5, natomiast 4– ma wartość 

równą 3,75), a bz jako wartość zero z wagą wybranej kategorii oceny. 

7.Uczeń ma prawo raz w okresie zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez 

żadnych  

konsekwencji (nie dotyczy to zapowiedzianych prac pisemnych); nauczyciel 

odnotowuje wówczas fakt zgłoszenia nieprzygotowania wpisując do dziennika 

np. Nieprzygotowanie zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej, posiadania na lekcji 

książki, zeszytu czy pracy domowej. Musi być zgłoszone przed lekcją. 

8.Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. W przypadku 

nieobecności ucznia na lekcji powinien on uzupełnić notatki z lekcji i odrobić 

zadaną w nim pracę domową. Zeszyt może podlegać ocenie. 

 

V. Poprawianie ocen: 

 

1. W przypadku nieobecności ucznia na obowiązkowej formie sprawdzenia 

wiedzy i umiejętności, nauczyciel podejmuje decyzję o potrzebie jej zaliczenia. 

Fakt ten jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym symbolem „bz” oznaczającym 

brak wykonania przez ucznia obowiązkowego zadania. 

2. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących na warunkach ustalonych przez 

nauczyciela. 

3. W przypadku przystąpienia do poprawy, ostatecznie liczy się ocena z 

poprawy opisana komentarzem. 

4. Termin poprawy jest uzgodniony z uczniem. Ustalenie terminu poprawy musi 

odbyć się w ciągu dwóch tygodni po ustaniu nieobecności ucznia. 



5. Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach i 

umiejętnościach na najbliższe zajęcia. W przypadku nieobecności dłuższej niż 

tydzień, termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem. 

6. W przypadkach losowych (np. długich i usprawiedliwionych nieobecności) 

terminy prac klasowych będą uzgadniane indywidualnie. 

7. Oceny z zapowiedzianych kartkówek, odpowiedzi ustnych i prac domowych 

nie podlegają poprawie – uzasadnienie: uczeń powinien pracować 

systematycznie. 

8. Uczeń, który przebywa na kwarantannie ma obowiązek opracować zakres 

materiału omawiany na lekcjach, w razie trudności ze wsparciem nauczyciela. 

9. Po powrocie z kwarantanny uczeń ma obowiązek zaliczyć dany materiał w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 

VI. Kryteria wystawiania oceny śródrocznej i rocznej: 

 

1.Zależność oceny rocznej, śródrocznej, przewidywanej śródrocznej, 

przewidywanej rocznej od średniej ważonej wskazuje tabela: 

 

Ocena Średnia 

1 < 1,0 – 1,7 > 

2 ( 1,7 – 2,7 > 

3 ( 2,7 – 3,7 > 

4 ( 3,7 – 4,7 > 

5 ( 4,7 – 5,7 > 

6 ( 5,7 – 6,0 > 

 

 

1. Nauczyciele ustalają śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne na 

podstawie rozpoznanego 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 realizowanych w szkole programów nauczania zgodnie z przepisami art. 44b 

ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 



2. Średnie ocen śródrocznych, rocznych i końcowych, które są jedynie 

wskazówką dla nauczyciela podczas klasyfikacji, są w dzienniku 

elektronicznym jawne dla ucznia i rodzica. 

3. Nauczyciel może podwyższyć ocenę przewidywaną okresową/roczną danemu 

uczniowi o jeden stopień względem średniej ważonej, uwzględniając 

indywidualne predyspozycje ucznia, jego zaangażowanie, aktywność, postawę i 

systematyczność w pracy. 

4. Uczeń ma prawo poprawić ocenę śródroczną, roczną i końcową w terminie 

przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Przewidywane formy 

poprawy oceny, np.: odpowiedź ustna, sprawdzian pisemny; zakres materiału 

ustalony po konsultacji z nauczycielem. 

5. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego jest 

zobowiązany do odebrania od nauczyciela zagadnień do egzaminu 

poprawkowego w ciągu 3 dni od daty rady klasyfikacyjnej. 

 

VII. Dostosowanie wymagań edukacyjnych: 

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni 

pedagogiczno-psychologicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku 

do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe, zgodnie z zaleceniami 

poradni. Dostosowanie wymagań edukacyjnych jest zgodne z wymaganiami 

podstawy programowej. 

VIII. Uwagi końcowe: 

PWE podlegają monitorowaniu i ewaluacji w ciągu roku szkolnego. Nauczyciel 

zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek. Przedmiotowe wymagania 

edukacyjne z biologii są stosowane przez nauczycieli biologii: 

mgr Milenę Kwiecień 

mgr Katarzynę Cwajdę 

 


