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Przedmiotowe zasady oceniania – CHEMIA  
 

Zeszyt: 60-kartkowy, w kratkę, obłożony i podpisany; obowiązuje estetyczne prowadzenie zeszytu 
i posiadanie kompletnych notatek (uzupełnianych w razie nieobecności w ciągu dwóch dni) 
 
1. Przedmiotem oceniania są: wiadomości, umiejętności oraz postawa ucznia i jego aktywność. 
2. Formy aktywności podlegające ocenie: 

 wypowiedzi ustne np.: swobodna wypowiedź na określony temat, opisywanie przebiegu doświadczenia, umiejętność 

wnioskowania przyczynowo-skutkowego itp. (Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich 
lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.) 

 prace pisemne: 
 kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (niezapowiedziane; sprawdzone i oddane 

w ciągu tygodnia) 
 sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; 

sprawdzone i oddane w ciągu 2 tygodni). 
 testy okresowe (semestralne lub całoroczne). 

 wkład pracy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie 

doświadczeń). Oceniany na podstawie plusów – 5 plusów ocena bardzo dobra.           
 umiejętności doskonalone w domu (praca domowa). Zadania domowe oceniane w skali dopuszczający-bardzo 

dobry. Na ocenę składa się pięć kolejnych prac domowych. Każdy brak zadania domowego uczeń zgłasza po wejściu do 

klasy, a nauczyciel stawia w dzienniku minus. Jeśli uczeń nie zgłosi nieprzygotowania, a nauczyciel sam je stwierdzi,  

to wstawia ocenę niedostateczną. Za pięciokrotny brak zadania domowego oznaczony w dzienniku minusem nauczyciel 

wstawia ocenę niedostateczną. 

 zeszyt przedmiotowy obowiązkowy– sprawdzamy jeden raz w roku lub częściej. Przy ocenie bierze się pod uwagę 

staranność i systematyczność, poprawność rzeczową notatki. 

 prace dodatkowe (samodzielne opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, rysunki, modele 

wzbogacające zbiory, referaty i inne) w skali celujący- dostateczny lub za pomocą plusów (5 plusów ocena bardzo dobra) 

3. Sposób oceniania: 
OCENIANIE BIEŻĄCE:  

 Do klasyfikacji konieczne jest minimum 6 ocen z różnych form sprawdzania, a przy jednej godzinie lekcyjnej 
tygodniowo 4 oceny ( min. z jednej pracy klasowej, sprawdzianu)  

 Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności powinny zawierać zadania na wszystkie oceny szkolne. 
Przyjmuje się następujące kryteria procentowe: 

 0% - 39%    niedostateczny 

 40% - 55%    dopuszczający 

 56% - 74%    dostateczny 

75% - 90%    dobry 

91% - 99%    bardzo dobry 

100%  celujący 

 Jeżeli uczeń zachowuje się niewłaściwie w czasie prac kontrolnych – sprawdzianu, testu, kartkówki (ściąga, 
zagląda do kolegi, odwraca się do kolegi, nie odkłada długopisu na prośbę nauczyciela – sygnał zakończenia 
pracy) bądź też podpowiada w czasie odpytywania ucznia wtedy, otrzymuje bezwzględnie ocenę 
niedostateczną, a nauczyciel nie sprawdza pracy pisemnej ucznia. 

 Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji jeden raz w ciągu semestru 
nieprzygotowania do lekcji, tzw. kropka (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów, kartkówek i lekcji 
powtórzeniowych) 

OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE: 
 Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większe znaczenie 

mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Inne oceny mają charakter 
wspomagający. 

 Na miesiąc przed zebraniem Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji nauczyciel  w trakcie zajęć informuje 
uczniów o grożących im ocenach niedostatecznych i zagrożeniu nieklasyfikowaniem. 
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4. Zasady poprawiania ocen: 

 Sprawdziany, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną  ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni 
od ich zwrotu.  

 Uczeń nieobecny na pracy pisemnej jest zobowiązany do jej napisania w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu 
do szkoły. Jeśli uczeń był nieobecny tylko w dniu sprawdzianu, to pisze go na pierwszej lekcji, na której będzie 
obecny.  

 Oceny uzyskane  z kartkówek nie podlegają poprawie. Ocena z kolejnej kartkówki poprawia poprzednią. 

 Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu lub testu w określonym terminie, wówczas ma 
obowiązek uczynić to na najbliższej lekcji lub w terminie ustalonym z nauczycielem. 

 W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek w ciągu dwóch dni uzupełnić notatkę w zeszycie oraz 
odrobić zadanie domowe. 
 

 

 UCZNIOWIE ZOSTAJĄ POINFORMOWANI O ZASADACH PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 
NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO. 
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Wymagania ogólne z chemii.      
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności znacznie 
wykraczające poza program nauczania, będące efektem 
jego samodzielnej pracy, 

- prezentuje swoje wiadomości posługując się 
terminologią chemiczną, 

- potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach 
nietypowych, 

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, 
- dokonuje analizy procesów chemicznych, 
- wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,  
- potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł 

informacji, 
- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 
- wykonuje dodatkowe zadania i polecenia 
- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je 

prezentować na terenie szkoły i poza nią, 
- w pracach pisemnych osiąga najczęściej 100% punktów 

możliwych do zdobycia i  odpowiada na dodatkowe 
pytania,  

- bierze udział w konkursach chemicznych na terenie 
szkoły i poza nią – osiąga sukcesy, 

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i 

umiejętności określone programem nauczania, 
- wykazuje szczególne zainteresowania chemią, 
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego 

rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach, 
- bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł 

informacji, 
- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać 

doświadczenia chemiczne, 
- sprawnie posługuje się  sprzętem laboratoryjnym, 
- potrafi samodzielnie wykonać doświadczenie 

chemiczne, opisać je i wyciągnąć wnioski, 
- wykonuje prace i zadania dodatkowe 
- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną 

terminologią chemiczną, 
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 
- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności 

osiąga od 91% do 99% punktów możliwych do zdobycia. 
- zeszyt ucznia zasługuje na wyróżnienie, 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i 
mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i 
pozaszkolnej działalności, 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego 
rozwiązywania problemów typowych, w przypadku 
trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela, 

- posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym, 
- wykonuje proste doświadczenia chemiczne, 
- udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 
- jest aktywny na lekcji, 
- w pracach pisemnych osiąga od 75% do 90% punktów. 
- prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, 
niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu chemii, 
oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach 
szkolnych i pozaszkolnych, 

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o 
małym stopniu trudności, 

- z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy 
jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp., 

- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu 
zadowalającym, 

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 56% do 74 % 
punktów. 

- Posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go 
systematycznie 

- Regularnie odrabia zadania domowe 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności 
określonych programem, ale nie przekreślają one 
możliwości dalszego kształcenia,  

- wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym 
stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela, 

- z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia 
chemiczne, 

- wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie 
używając terminologii chemicznej, 

- jest mało aktywny na lekcji, 
- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności 

osiąga od 40% do 55% punktów. 
- prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych 
podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego 
kształcenia, 

- nie potrafi posługiwać się prostym sprzętem 
laboratoryjnym, 

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu 
wiedzy i wykonywaniu prac domowych, 

- nie podejmuje próby rozwiązania zadań o 
elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy 
nauczyciela, 

- wykazuje się bierną postawą na lekcji, 
- w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 39% 

punktów. 
- nie prowadzi systematycznie zapisów w zeszycie 

przedmiotowym 
 

 

 


