
Wymagania edukacyjne z biologii w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek U.R. w Poznaniu 
 
 
 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania, posiada wiedzę wynikającą z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń,  
• potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji biologicznej, 

 
• biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu nietypowych problemów teoretycznych i 

praktycznych, 
 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystywanie w nowych sytuacjach,  
• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  
• samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania,  
• potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo skutkowych, 

 
• wypowiada się samodzielnie, poprawnie, rzeczowo i językowo oraz wyczerpująco pod 

względem merytorycznym. 
 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• w dużym stopniu opanował wiadomości i umiejętności określone programem,  
• poprawnie operuje językiem biologicznym,  
• potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji w celu odczytywania, interpretowania 

 

• przetwarzania zapisanych informacji w postaci tabeli, tekstu, wykresu.  
4) Ocenę dostateczna otrzymuje uczeń, który: 

• opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych 
 

w podstawia programowej, 

• zna fakty, definicje i pojęcia pozwalające na rozumienie najważniejszych zagadnień,  
• wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim poziomie trudności pod 

 
kierunkiem nauczyciela, 

• potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać z podstawowych źródeł informacji biologicznej. 
 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• zna podstawowe pojęcia i definicje umożliwiające dalsze zdobywanie wiedzy,  
• z pomocą nauczyciela potrafi korzystać z różnych źródeł informacji biologicznej,  
• popełnia błędy rzeczowe, posiada poważne braki w wiedzy niewykluczające jednak 

 
• możliwości  uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 

• rozwiązuje zadania o niewysokim stopniu trudności przy wyraźnej pomocy nauczyciela. 
 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie posiada podstawowej wiedzy i umiejętności umożliwiających dalsze kształcenie,  
• popełnia poważne błędy rzeczowe, nie potrafi zastosować wiedzy w sytuacjach typowych nawet 

 
z pomocą nauczyciela, 

• nie potrafi korzystać ze źródeł informacji biologicznej np. podręcznika, tablic biologicznych itd. 
 
 
 
Wszystkie powyższe wymagania edukacyjne stosują się również do nauczania w trybie hybrydowym oraz 
nauczania zdalnego przy pomocy platform Meet i Classrooom. 


