Wymagania edukacyjne z biologii dla LO
Ocena dopuszczająca


Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej nauczania biologii w danej klasie w takim
zakresie, że:
 samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela omawia budowę i zasady funkcjonowania organizmów,
układów, narządów, urządzeń, podaje przykłady
 udziela odpowiedzi na proste pytania
 rozwiązuje zadania o bardzo małym stopniu trudności
 posługuje się zrozumiałym językiem
 zna i rozumie podstawową terminologię biologiczną

Ocena dostateczna






Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej nauczania biologii w danej klasie
zna i rozumie podstawowe pojęcia i procesy biologiczne
odpowiada na proste pytania, udzielając odpowiedzi z niewielką ilością błędów merytorycznych, podaje przykłady
samodzielnie rozwiązuje zadania o małym stopniu trudności
posługuje się terminologią biologiczną, popełniając tylko nieliczne błędy

Ocena dobra









Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :
opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową nauczania biologii w danej klasie
zna i rozumie poznane na lekcjach pojęcia i procesy biologiczne
prowadzi proste rozumowania dedukcyjne
przedstawia związki przyczynowo -skutkowe wykorzystując wiadomości z lekcji
trafnie dobiera przykłady
samodzielnie pracuje z materiałem źródłowym
rozwiązuje zadania i problemy biologiczne wg schematu postępowania, poznanego na lekcji
poprawnie stosuje terminologię biologiczną

Ocena bardzo dobra











Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności zawarty w podstawie programowej nauczania biologii w danej
klasie
zna i rozumie wszystkie poznane pojęcia i procesy biologiczne
samodzielnie zdobywa wiedzę biologiczną
przeprowadza poprawne rozumowanie dedukcyjne
trafnie dobiera przykłady
tworzy związki przyczynowo –skutkowe
stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach
samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy biologiczne
poprawnie stosuje terminologię biologiczną
przeprowadza doświadczenia biologiczne

Ocena celująca






Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej nauczania biologii w
danej klasie
aktywnie uczestniczy w lekcjach
potrafi systematyzować i hierarchizować wiadomości
uzyskuje maksymalne wyniki z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych
pod opieką nauczyciela prowadzi własne prace badawcze

