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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 
• wyjaśnia znaczenie rekombinacji genetycznej, wykonuje model DNA oraz mitozy lub mejozy, 

samodzielnie projektuje i rozwiązuje krzyżówki genetyczne posługując się terminologią genetyczną 
omawia rolę replikacji DNA, analizuje przyczyny i skutki mutacji, wykonuje portfolio na temat chorób 
genetycznych 

• wykazuje jedność budowy i funkcjonowania organizmów, ocenia rolę struktur homologicznych i 
analogicznych jako dowodów ewolucji ilustruje przykładami działanie doboru naturalnego i doboru 
sztucznego ocenia korzyści dla człowieka płynące z zastosowania doboru sztucznego porównuje różne 
formy człowiekowatych, wykazuje, że naczelne to ewolucyjni krewni człowieka 

• przeprowadza w terenie badanie zagęszczenia i liczebności danej populacji, wykazuje zależności, 
przewiduje skutki na podstawie analizy stosunków miedzy populacjami oraz schematów 
przedstawiających np. piramidę wieku, wskazuje formy ochrony przyrody w najbliższej okolicy, 
określa rolę młodzieży w ochronie przyrody 

• aktywnie uczestniczy w lekcji, uzyskuje maksymalne wyniki z prac pisemnych 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. 
• Osiąga sukcesy w konkursach biologicznych lub wymagających wiedzy biologicznej na szczeblu 

wyższym niż rejon 
• Jest autorem pracy związanej z biologią o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych 
• prowadzi zeszyt przedmiotowy 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 
• opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 
• poprawnie posługuje się słownictwem biologicznym, 
•  omawia różnice między mitozą i mejozą, interpretuje i samodzielnie wykonuje krzyżówki genetyczne, 

podaje prawdopodobieństwo występowania danej cechy, wyjaśnia mechanizm powstawania mutacji 
genowych i chromosomowych, omawia zachowania zapobiegające powstawaniu mutacji, wyjaśnia 
znaczenie badań prenatalnych i zjawisko  konfliktu serologicznego 

• analizuje dowody pośrednie ewolucji, wyjaśnia zjawisko powstawania nowych gatunków na 
przykładzie zięb Darwina, analizuje przebieg ewolucji człowieka, podaje cechy pozwalające 
zaklasyfikować go do poszczególnych jednostek systematycznych 

• podaje wpływ danego czynnika na występowanie organizmów w środowisku, przedstawia typy 
rozmieszczenia organizmów, zależność miedzy liczebnością a zagęszczeniem,  wymienia 
przystosowania i ocenia znaczenie roślinożerców, drapieżników i pasożytów w przyrodzie, podaje 
różnice między sukcesją pierwotną a wtórną, analizuje rolę poszczególnych ogniw łańcucha 
pokarmowego, wyjaśnia znaczenie zrównoważonego rozwoju, charakteryzuje formy ochrony przyrody 
w Polsce, omawia wpływ człowieka na funkcjonowanie środowiska 

• wykazuje szczególne zainteresowanie naukami biologicznymi, 
• aktywnie uczestniczy w lekcji, z prac pisemnych uzyskuje co najmniej 90% punktów, udziela 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 problemów w 

nowych sytuacjach 
• prowadzi zeszyt przedmiotowy 

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 terminologią 

biologiczną, 
• rozróżnia cechy indywidualne i gatunkowe, omawia znaczenie  mitozy i mejozy, podaje sposób 

występowania DNA w jądrze komórkowym, poprawnie analizuje krzyżówki genetyczne ( w tym także 
grup krwi), podaje fenotypy i genotypy potomstwa i rodziców, wyjaśnia czym są mutacje 
chromosomowe i genowe, podaje przykłady chorób będących wynikiem tych mutacji 

• wyjaśnia istotę ewolucji i założenia teorii Darwina, podaje przykłady żywych skamieniałości, 
stanowisko człowieka w przyrodzie oraz różnice pomiędzy człowiekiem a innymi naczelnymi, określa 
założenia syntetycznej teorii ewolucji 

• analizuje wykres zakresu tolerancji organizmu, rozróżnia siedlisko i niszę ekologiczną, wyjaśnia wpływ 
cech populacji na jej liczebność, rozróżnia i charakteryzuje poszczególne relacje między populacjami, 
podaje zależności między zjadającym a zjadanym, wymienia przykłady organizmów, które łączy dany 
stosunek, wymienia ekosystemy naturalne i sztuczne, omawia przebieg sukcesji pierwotnej i sztucznej, 
analizuje łańcuchy pokarmowe, omawia krążenie materii i przepływ energii w przyrodzie 

• aktywnie uczestniczy w lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 89–71% 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. 
• prowadzi zeszyt przedmiotowy 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli: 
• opanuje najważniejsze, przystępne i niezbyt złożone wiadomości i umiejętności programowe, które 

będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 
• udziela odpowiedzi na proste pytania, posługując się zrozumiałym językiem i podstawową terminologią 

biologiczną, 
• wymienia cechy dziedziczne i niedziedziczne, zna podstawowe pojęcia genetyczne (gen, kariotyp, 

helisa, nukleotyd, zmienność organizmów), zna budowę nukleotydu i chromosomu, zna prawo Mendla, 
potrafi zapisać genotypy i rozwiązać  proste krzyżówki genetyczne, omawia zasadę dziedziczenia płci i 
grup krwi oraz czynnika Rh, rozpoznaje kariotyp człowieka rozróżnia mutacje genowe i 
chromosomowe 
omawia przyczyny wybranych chorób genetycznych, wskazuje mechanizm dziedziczenia 
mukowiscydozy 

• opisuje dowody ewolucji, podaje przykłady reliktów, endemitów, podaje różnicę między doborem 
naturalnym i sztucznym, zna miejsce ewolucji naczelnych oraz wymienia czynniki, które miały wpływ 
na ewolucję człowieka 

• zna pojęcia siedlisko, nisza ekologiczna i podaje przykłady, zna zastosowanie skali porostowej, podaje 
przykłady zwierząt żyjących w stadzie, określa przyczyny migracji, odczytuje dane z piramidy wieku, 
charakteryzuje stosunki anatgonistyczne i nieantagonistyczne między populacjami, podaje przykłady i 
przystosowania organizmów, podaje przykłady biotopu i biocenozy, podaje znaczenie ekosystemu i 
przemiany jakie w nim zachodzą, rysuje prostą sieć pokarmową, omawia krążenie materii i obieg węgla 
w przyrodzie, charakteryzuje różnorodność biologiczną i wpływ człowieka opisuje formy ochrony, 
podaje odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody 

• wykazuje zadowalającą aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 70–50% 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. 
• prowadzi zeszyt przedmiotowy 

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 językiem i 

elementarną terminologią biologiczną, 
• potrafi wyjaśnić czym zajmuje się genetyka oraz wymienić cechy dziedziczne  
• zna budowę, rolę  i miejsce występowania DNA 
• wskazuje przykład cech dominujących i recesywnych u ludzi, liczbę chromosomów  w komórkach 

somatycznych i gametach  
• definiuje podstawowe pojęcia genetyczne: gen, fenotyp, allel, genotyp, mutacja, mitoza, mejoza, 

chromosom,  
• potrafi narysować krzyżówkę genetyczną i z pomocą nauczyciela ją wykonać 
• wymienia cechy sprzężone z płcią oraz grupy krwi 
• wymienia czynniki mutagenne oraz choroby genetyczne 
• definiuje pojęcie ewolucja, wymienia dowody ewolucji oraz cechy człowieka rozumnego, podaje 

przykłady doboru sztucznego 
• definiuje podstawowe pojęcia ekologiczne: ekologia, gatunek, populacja, określa czynniki wpływające 

na funkcjonowanie organizmów w środowisku, wymienia cechy populacji oraz stosunki między 
populacjami, podaje ich przykłady, rozróżnia elementy ekosystemu wraz z przykładami, zna ogniwa 
łańcucha pokarmowego, rysuje proste łańcuchy pokarmowe, charakteryzuje wpływ człowieka na 
środowisko, wymienia formy ochrony przyrody w Polsce 

• wykazuje minimalną aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 49–31% punktów, 
• korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji 
• prowadzi zeszyt przedmiotowy 
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 
• nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego 

Uwaga: Wymagania na stopień wyższy mieszczą w sobie wszystkie wymagania na stopień niższy. 

Przechodzenie z niższego poziomu osiągnięć uczniów do wyższego polega przede wszystkim na: podnoszeniu 

sprawności w zdobywaniu, selekcji i w prezentacji informacji biologicznej; uzupełnianiu zasobu stosowanych 

terminów biologicznych; zwiększaniu stopnia złożoności zadań, podnoszeniu sprawności i samodzielności w 

ich rozwiązywaniu; wzbogaceniu możliwości praktycznego zastosowania wiedzy biologicznej. 

 

 

 

 

 

 


