
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII 

DLA KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• ma i stosuje wiadomości oraz umiejętności wykraczające poza zakres wymagań 

podstawy programowej dla danego etapu kształcenia, 

• ma wiadomości oraz umiejętności z zakresu wymagań podstawy programowej dla 

danego etapu kształcenia i stosuje je do rozwiązania zadań problemowych o wysokim 

stopniu złożoności, 

• samodzielnie podejmuje działania zmierzające do poszerzenia swoich wiadomości i 

umiejętności zdobytych na lekcjach, 

• formułuje problemy i buduje modele odpowiedzi, 

• wykorzystuje wiedzę i umiejętności do analizy, syntezy i rozwiązywania nietypowych 

problemów. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

podstawy programowej, 

• stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów oraz zadań 

problemowych (nowych), 

• analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, 

• poprawnie wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe, 

• wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych 

źródeł wiedzy,  

• projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia,  

• wykorzystuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwoju. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

podstawy programowej, 

• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

typowych zadań i problemów, 

• krytycznie korzysta z wielu źródeł wiedzy, 

• określa związki przyczynowo-skutkowe, 

• wykonuje samodzielnie i poprawnie większość poleceń, zadań i doświadczeń, 

przestrzegając zasad bezpieczeństwa.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania 

typowych zadań i problemów, 

• z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy,  

• z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia.  

 



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w wymaganiach 

podstawy programowej, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia, 

• z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

o niewielkim stopniu trudności. 

 

 

Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń: 

 

1) przedstawia znaczenie biotechnologii tradycyjnej w życiu człowieka oraz podaje przykłady 

produktów uzyskiwanych jej metodami (np. wino, piwo, sery); 

2) wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna, oraz podaje przykłady jej za stosowania; 

wyjaśnia, co to jest „organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)” i „produkt GMO”; 

3) przedstawia korzyści dla człowieka wynikające z wprowadzania obcych genów do 

mikroorganizmów oraz podaje przykłady produktów otrzymywanych z wykorzystaniem 

transformowanych mikroorganizmów; 

4) przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia płynące ze stosowania roślin transgenicznych w 

rolnictwie oraz transgenicznych zwierząt w badaniach laboratoryjnych i dla celów przemysłowych; 

5) opisuje klonowanie ssaków;  

6) podaje przykłady wykorzystania badań nad DNA (sądownictwo, medycyna, nauka); 

7) wyjaśnia, na czym polega poradnictwo genetyczne, oraz wymienia sytuacje, w których warto 

skorzystać z poradnictwa genetycznego i przeprowadzenia badań DNA; 

8) wyjaśnia istotę terapii genowej. 

 

Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. Uczeń: 

1) opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym; 

wskazuje przyczyny spadku różnorodności genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i 

ekosystemów; 

2) przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne i 

estetyczne); 

3) przedstawia wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność biologiczną (ciągle malejąca liczba 

gatunków uprawnych przy rosnącym areale upraw, spadek różnorodności genetycznej upraw); 

4) podaje przykłady kilku gatunków, które są zagrożone lub wyginęły wskutek nad miernej 

eksploatacji ich populacji; 

5) podaje przykłady kilku gatunków, które udało się restytuować w środowisku; 

6) przedstawia różnicę między ochroną bierną a czynną, przedstawia prawne formy ochrony przyrody 

w Polsce oraz podaje przykłady roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową; 

7) uzasadnia konieczność międzynarodowej współpracy w celu zapobiegania zagrożeniom przyrody, 

podaje przykłady takiej współpracy (np. CITES, „Natura 2000”, Agenda 21).  

 

 

 

 


