
 
OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z BIOLOGII  

 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności w 
stopniu  stwarzającym  możliwość uzupełnienia braków podczas nauki na wyższym poziomie 
nauczania. Nie potrafi omówić problemów o elementarnym stopniu trudności. Na lekcjach nie 
wykazuje żadnej aktywności i nie posiada zeszytu przedmiotowego. Ma lekceważący stosunek 
do przedmiotu. 
 
Ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać 
polecenia wymagające zastosowania umiejętności, których opanowanie jest przewidziane w 
programie stosuje wiadomości o niskim stopniu trudności. Z pomocą nauczyciela potrafi 
wykonać proste obserwacje i zadania o niewielkim stopniu trudności. Ma luki w opanowaniu 
materiału i umiejętności ale nie będą one przeszkodą w dalszym procesie nauczania i są możliwe 
do uzupełnienia przez ucznia. Posiadane  wiadomości i umiejętności, umożliwiają uczniowi 
kontynuowanie wiedzy. Uczeń posiada zeszyt przedmiotowy. 
 
Ocenę dostateczną  otrzymuje uczeń, który opanował materiał i umiejętności 
przewidziane w programie nauczania w stopniu zadowalającym, potrafi wykonać samodzielnie 
ćwiczenia o średnim stopniu trudności, posiada systematycznie prowadzony zeszyt przedmiotowy, 
stara się być aktywnym na lekcjach, potrafi wykonać samodzielnie zadania typowe. Potrafi 
wykonać doświadczenia i obserwacje oraz korzystać z różnych źródeł wiedzy.  
Ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który jest aktywny na lekcjach, dobrowolnie podejmuje 
się wykonania dodatkowych zadań, nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym 
kształceniem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie. Opanował w dużym zakresie 
wiadomości i umiejętności określone programem. Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności 
do samodzielnego rozwiązywania typowych problemów. Potrafi korzystać z różnych źródeł 
wiedzy. 
 
 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który bierze aktywny udział w lekcjach. 
Opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania. 
Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i praktyczne. Potrafi planować doświadczenia i obserwacje. Potrafi zastosować 
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Wykazuje dużą 
samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy.  
 
Ocenę  celującą otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony 
programem nauczania oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania niekonwencjonalne, potrafi 
samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo- skutkowe, nie popełnia 
błędów;  
Często prezentuje swoje zdanie na lekcjach. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę, osiąga 
sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 
 
 
 


