
Wymagania edukacyjne z biologii dla SP 

ocena dopuszczająca 

uczeń: 

 wymienia źródła wiedzy przyrodniczej, dziedziny biologii oraz elementy budowy, składniki i 

rodzaje związków chemicznych, struktur, tkanek, narządów, układów 

 podaje przykłady 

 lokalizuje na własnym ciele położenie narządów 

 prowadzi obliczenia wg podanego wzoru 

 wskazuje na modelu, schemacie, ilustracji, wykresie elementy wymienione przez nauczyciela 

 wskazuje przyczyny chorób i zagrożeń 

 omawia zasady profilaktyki chorób i zagrożeń 

 obserwuje preparaty przygotowane przez nauczyciela  

 ocena dostateczna 

 uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą i ponadto: 

 poprawnie posługuje się terminologią przyrodniczą 

 opisuje cechy budowy organizmów 

 wymienia funkcje związków chemicznych, struktur, tkanek, narządów, układów 

 klasyfikuje organizmy, składniki budowy 

 nazywa elementy przedstawione na modelu, schemacie, ilustracji, wykresie, mapie 

 omawia zasady pierwszej pomocy 

 omawia, z pomocą nauczyciela, wykonywane doświadczenia 

 posługuje się mikroskopem 

 rysuje, z pomocą nauczyciela, obraz spod mikroskopu 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy biologicznej 

 ocena dobra 

 uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną i ponadto: 

 charakteryzuje funkcje związków chemicznych, struktur, tkanek, narządów, układów 

 omawia elementy przedstawione na modelu, schemacie, ilustracji, wykresie, mapie 

 odróżnia elementy widziane pod mikroskopem lub na podstawie opisu 

 porównuje elementy biologiczne pod względem budowy i pełnionej funkcji 

 omawia objawy chorób i zagrożeń 

 samodzielnie wykonuje preparaty mikroskopowe 

 planuje doświadczenia biologiczne i wykonuje je z pomocą nauczyciela 

 posługuje się różnymi źródłami wiedzy biologicznej przy rozwiązywaniu problemów 

 analizuje wskaźniki biologiczne, wskazując prawidłowości i odchylenia 

  

ocena bardzo dobra 



 uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą i ponadto: 

 charakteryzuje wybrane dziedziny biologii, układy narządów, zjawiska, procesy biologiczne 

 analizuje związek budowy struktur biologicznych z ich funkcją 

 analizuje i wyjaśnia związki przyczynowo- skutkowe 

 samodzielnie prowadzi i dokumentuje obserwacje mikroskopowe  

 samodzielnie wykonuje doświadczenia na podstawie opisu 

 ocenia wpływ różnorodnych czynników na zdrowie człowieka i stan środowiska 

 demonstruje zasady udzielania pierwszej pomocy 

 samodzielnie dociera do różnych źródeł wiedzy i wykorzystuje je do rozwiązywania 

problemów 

 przedstawia i uzasadnia swoje zdanie na dany temat 

 ocena celująca 

 uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: 

 samodzielnie analizuje zależności biologiczne 

 wykonuje modele biologiczne 

 samodzielnie planuje i przeprowadza doświadczenia biologiczne 

 wykazuje związki między budową elementów biologicznych i funkcją i rolą w środowisku 

 formułuje prawidłowe wnioski na podstawie przeprowadzonych prac badawczych 

 wyszukuje i krytycznie analizuje informacje z różnych źródeł wiedzy 

 uzasadnia zalecenia, reguły 

 bierze udział w dyskusjach naukowych, broniąc własnego zdania 


