
Przedmiotowy system oceniania 

z biologii  

w klasach licealnych 

Ocena celuj�c� otrzymuje ucze�, który:  

� posiada wiadomo�ci i umiej�tno�ci znacznie wykraczaj�ce poza program nauczania 
biologii  w danej klasie, 

� samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz posługuj�c si� zdobytymi 
wiadomo�ciami, samodzielnie rozwi�zuje zło�one problemy teoretyczne i praktyczne, 

� potrafi stosowa� wiadomo�ci w sytuacjach nietypowych, 
� osi�ga sukcesy na konkursach i olimpiadach biologicznych i ekologicznych na szczeblach 

wy�szych ni� szkolny, 
� wykazuje wysok� aktywno�� na lekcjach. 

  Ocena bardzo dobr� otrzymuje ucze�, który:  

� opanował pełny zakres wiedzy i umiej�tno�ci okre�lony programem nauczania biologii  w 
danej klasie, 

�  potrafi stosowa� zdobyt� wiedz� do rozwi�zywania problemów i zada� w nowych 
sytuacjach, 

� wykazuje du�� samodzielno�� w korzystaniu z ró�nych �ródeł informacji i pomocy 
naukowych, 

� biegle posługuje si� terminologi� biologiczn�, 
� potrafi samodzielnie przeprowadzi� obserwacje i eksperymenty biologiczne, 
� wykazuje du�� aktywno�� na lekcjach. 

Ocena dobr� otrzymuje ucze�, który:  

� opanował w du�ym zakresie wiadomo�ci i umiej�tno�ci okre�lone programem nauczania 
w danej klasie, 

�  umie wykorzysta� wiedz� i umiej�tno�ci w sytuacjach typowych, 
� potrafi samodzielnie wyci�ga� wnioski oraz przeprowadzi� obserwacje i eksperymenty 

biologiczne, 
� wykazuje aktywno�� na lekcjach. 

Ocena dostateczn� otrzymuje ucze�, który:  

� opanował wiadomo�ci i umiej�tno�ci okre�lone programem nauczania w danej klasie na 
poziomie nie przekraczaj�cym wymaga� zawartych w minimum programowym 
(konieczne do dalszego kształcenia), 

� rozwi�zuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o �rednim stopniu trudno�ci, 



� potrafi zdobyt� wiedz� wykorzysta� w �yciu codziennym, umie wyja�ni� proste poj�cia 
biologiczne,  

� potrafi przeprowadzi� z pomoc� nauczyciela obserwacje i eksperymenty, 
� rzadko wykazuje aktywno�� na lekcji. 

Ocena dopuszczaj�c� otrzymuje ucze�, który: 

� posiada braki w opanowaniu minimum wiadomo�ci i umiej�tno�ci okre�lonych 
programem nauczania, ale braki te nie  przekre�laj� mo�liwo�ci dalszego kształcenia, 

� rozwi�zuje z pomoc� nauczyciela typowe problemy teoretyczne lub praktyczne                
o niewielkim stopniu trudno�ci, 

� z pomoc� nauczyciela opisuje podstawowe procesy biologiczne, wyja�nia podstawowe 
poj�cia biologiczne, potrafi przeprowadzi� obserwacje i eksperymenty. 

Ocena niedostateczn� otrzymuje ucze�, który:  

� nie opanował wiadomo�ci i umiej�tno�ci okre�lonych minimum programowym 
przedmiotu nauczania biologii w danej klasie, a braki w wiadomo�ciach i umiej�tno�ciach 
uniemo�liwiaj� dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

� nie potrafi rozwi�zywa� zada� o niewielkim stopniu trudno�ci, nie zna terminologii 
biologicznej, nie zna pomocy naukowych. 
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