
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY 8 
 
Ogólnym celem nauki biologii w klasie ósmej jest zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami i problemami z 
zakresu genetyki, teorii ewolucji, ekologii oraz relacji pomiędzy gatunkiem ludzkim a środowiskiem przyrodniczym. 
Po ukończeniu klasy ósmej uczeń powinien umieć wyjaśnić, w jaki sposób dziedziczone są cechy organizmów i jaka jest 
rola DNA w ich przenoszeniu, oraz identyfikować czynniki mogące mieć szkodliwy wpływ na materiał genetyczny 
komórek. Powinien identyfikować gatunek ludzki jako jeden z wielu gatunków powstałych w toku ewolucji i 
rozpoznawać jego kluczowy wpływ na obecny stan ekosystemów na naszej planecie. Powinien dostrzegać i opisywać 
podstawowe zależności między organizmami żywymi w ekosystemach. 
 
W szczególności po ukończeniu klasy ósmej uczeń: 

• przedstawia strukturę i rolę DNA; 

• wyjaśnia, czym jest i jakie znaczenia ma replikacja DNA; opisuje budowę chromosomu i podaje liczbę 
chromosomów komórek człowieka oraz rozróżnia autosomy i chromosomy płci; 

• przedstawia znaczenie biologiczne podziałów komórkowych, rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne; 

• przedstawia nowotwory jako skutek niekontrolowanych podziałów komórkowych oraz przedstawia czynniki 
sprzyjające ich rozwojowi; 

• przedstawia dziedziczenie jednogenowe, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, 
gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność); 

• przedstawia dziedziczenie płci u człowieka; 

• podaje przykłady chorób sprzężonych z płcią i przedstawia ich dziedziczenie; 

• wyjaśnia dziedziczenie grup krwi człowieka; 

• określa, czym jest mutacja oraz wymienia możliwe przyczyny mutacji; podaje przykłady czynników 
mutagennych; 

• podaje przykłady chorób genetycznych człowieka warunkowanych mutacjami  
 

• wyjaśnia istotę procesu ewolucji organizmów i przedstawia źródła wiedzy o jej przebiegu; 

• wyjaśnia na przykładach, na czym polega dobór naturalny i sztuczny oraz przedstawia różnice między nimi; 

• przedstawia podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi jako wynik procesów 
ewolucyjnych. 

 

• wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu oraz wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi 
zależnościami; 

• opisuje cechy populacji; dokonuje obserwacji liczebności, rozmieszczenia i zagęszczenia wybranego gatunku 
rośliny zielnej w terenie; 

• analizuje oddziaływania antagonistyczne: konkurencję wewnątrzgatunkową i międzygatunkową, 
pasożytnictwo, drapieżnictwo i roślinożerność; 

• analizuje oddziaływania nieantagonistyczne: mutualizm obligatoryjny (symbioza), mutualizm fakultatywny 
(protokooperacja) i komensalizm; 

• przedstawia strukturę troficzną ekosystemu, rozróżnia producentów, konsumentów i destruentów oraz 
przedstawia ich rolę w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem; 

• analizuje zależności pokarmowe, konstruuje proste łańcuchy pokarmowe (łańcuchy spasania) oraz analizuje 
przedstawione sieci i łańcuchy pokarmowe; 

• analizuje zakresy tolerancji organizmu na wybrane czynniki środowiska (temperatura, wilgotność, stężenie 
dwutlenku siarki w powietrzu); 

• przedstawia porosty jako organizmy wskaźnikowe (skala porostowa), ocenia stopień zanieczyszczenia 
powietrza tlenkami siarki, wykorzystując skalę porostową; 

• przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi 
zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 

• przedstawia istotę różnorodności biologicznej; 

• podaje przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów; 

• analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną; 

• uzasadnia konieczność ochrony różnorodności biologicznej; 

• przedstawia formy ochrony przyrody w Polsce oraz uzasadnia konieczność ich stosowania dla zachowania 
gatunków i ekosystemów. 

 
 
Na ocenę celującą: 
Uczeń opanował wiedzę programową w stopniu bardzo dobrym i celującym, ma wyniki 98–100% z prac pisemnych, 
samodzielnie wykonuje prace badawcze i projektowe na wybrany temat, cechuje się dużą systematycznością i 
wyróżniającą aktywnością, odnosi sukcesy w konkursach, współpracuje w grupie 



Na ocenę bardzo dobrą:  
Uczeń opanował wiedzę programową w stopniu bardzo dobrym, opanował dużo wiadomości wykraczających ponad 
podstawę programową, ma wyniki 90–97% z prac pisemnych, cechuje się dużą samodzielnością podczas 
rozwiązywania problemów badawczych, systematycznością i aktywnością, współpracuje w grupie 
Na ocenę dobrą: 

Uczeń opanował wiadomości w stopniu dobrym, ma wyniki 75–89% z prac pisemnych, samodzielnie lub z niewielką 
pomocą rozwiązuje problemy, współpracuje w grupie, cechuje się systematycznością, ma wiadomości nieco 
wykraczające ponad podstawę programową 
Na ocenę dostateczną:  

Uczeń opanował wiedzę z zakresu nieprzekraczającego podstawy programowej, osiąga wyniki 50–74% z prac 
pisemnych, potrzebuje niewielkiego wsparcia przy rozwiązywaniu problemów 
Na ocenę dopuszczającą: 

Uczeń mimo pewnych braków w opanowaniu podstawy programowej jest w stanie rozwiązać podstawowe problemy z 
pomocą nauczyciela, osiąga wyniki 31–49% z prac pisemnych 

Na ocenę niedostateczną: 

Uczeń lekceważy przedmiot, mimo pomocy ze strony nauczyciela nie jest w stanie opanować podstawy programowej, 
osiąga wyniki poniżej 30% z prac pisemnych. 

 
ZASADY OCENIANIA W KLASIE VIII 
Uczeń zobowiązany jest do przeczytania przed każdą lekcją tematu, którego lekcja będzie dotyczyła. Należy 
systematycznie uzupełniać notatki w zeszycie. W semestrze można zgłosić jedno nieprzygotowanie (brak notatek z 
ostatniej lekcji, nieprzeczytanie tematu lekcji, nieprzygotowanie do odpowiedzi/niezapowiedzianej kartkówki, brak 
bieżącej pracy domowej). 
 
Uczeń klasy VIII może otrzymać oceny bieżące z biologii za: 

• Sprawdziany pisemne  

Obejmują większą partię materiału, są zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone 
powtórzeniem, ze szczególnych naciskiem „na co będę zwracać uwagę” – przed każdym sprawdzianem podawany 
będzie zakres zagadnień. Oceniane wg tabeli: 

< 30% ndst 

31-49% dop 

50-74% dst 

75-89% db 

90-97% bdb 

98-100% cel 

Zasady poprawy sprawdzianów reguluje Statut. 

• Aktywność i pracę na lekcji  
Za aktywny udział w lekcji (branie udziału w dyskusji na zadany temat, odpowiedź na pytania kierowane do całej klasy) 
uczeń może otrzymać plusa. Trzy plusy wymieniają się na piątkę. Uczniowie przeszkadzający w lekcji i dyskutujący nie 
na temat mogą otrzymać minusa. Trzy minusy wymieniają się na ocenę niedostateczną. 

• Referowanie pracy w grupie 
Podczas oceniania referatu pod uwagę będzie brany stopień zaangażowania we współpracę i zrozumiałość 
wypowiedzi. Pod uwagę może być wzięta informacja zwrotna od kolegów słuchających referatu. Ocena dotyczy całej 
grupy wykonującej zadanie. 

• Prace domowe, prace projektowe 
Mogą być zadawane długoterminowe prace domowe: referaty, doświadczenia, obserwacje. Niektóre prace mogą być 
wykonywane w zespołach 2-3 osobowych. Uczeń może zgłosić się do zadanego tematu lub zostać do niego 
wyznaczony.  

• Odpowiedzi ustne 
Odpowiedź może dotyczyć materiału z trzech ostatnich lekcji. 

• Kartkówki pisemne 

Mogą być niezapowiedziane, obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. 

• Prowadzenie zeszytu 

Ocena wystawiana jest za systematyczne uzupełnianie notatek oraz za poprawność wykonywanych zadań. 

• Postępy 

Uczeń robiący w ciągu semestru widoczne postępy otrzymuje pozytywną ocenę za postęp, która może pozwolić na 
podniesienie oceny semestralnej. 


