
: 

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii 

Opracowanie: – nauczyciel chemii 

Przedmiotem oceniania są: 

- wiadomości,

- umiejętności,

- postawa ucznia i jego aktywność.

Cele szczegółowe oceniania w chemii: 

I. Sprawdzanie stopnia:

1.Przyswojenia i operowania informacjami chemicznymi:

-znajomości pojęć chemicznych, faktów, praw, zasad i reguł,

-rozumienia tekstu chemicznego i komunikowania informacji,

-odczytywanie informacji z różnych źródeł.

2.Umiejętności posługiwania się chemią:

-umiejętności dokonywania spostrzeżeń i wyciągania na ich podstawie wniosków,

-umiejętności stosowania zdobytych wiadomości i umiejętności w sytuacjach podobnych do

ćwiczeń szkolnych i w życiu codziennym,

-umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk,

-umiejętności stosowania metod chemicznych i matematycznych do rozwiązywania zadań

praktycznych.

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

-logiczne rozumowanie z zastosowaniem poznanych pojęć, praw, faktów chemicznych,

-stosowanie wiadomości do opisu i interpretacji obserwowanych przemianach

chemicznych,

-podejmowanie działań prowadzących do rozwiązywania problemów,

-stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zadaniach z różnych dziedzin, w tym z życia

codziennego,

-dostrzeganie związków chemii z innymi przedmiotami,

-formułowanie i zapisywanie obserwacji i wniosków,

-uogólnianie, uzasadnianie rozpatrywanego problemu,

-dostrzeganie problemu, formułowanie w języku chemicznym i rozwiązywanie go,

-samodzielność stawiania hipotez i weryfikowania ich,

-sposoby prezentowania efektów pracy,

-wykorzystanie urządzeń technicznych do zdobywania nowych wiadomości oraz

rozwiązywania zadań problemowych i rachunkowych.



III. WYMAGANIA PROGRAMOWE:  

 

1.Wymagania konieczne (K) – dotyczą zapamiętywania wiadomości, czyli gotowości 

ucznia do przypomnienia sobie treści podstawowych pojęć chemicznych ( symboli 

chemicznych ). Uczeń potrafi rozwiązać przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i 

praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości i umiejętności są 

niezbędne do dalszego kontynuowania nauki chemii i przydatne w życiu codziennym. 

Spełnienie przez ucznia wymagań koniecznych uprawnia go do uzyskania stopnia 

dopuszczającego.  

 

2. Wymagania podstawowe (P) – obejmują wiadomości łatwe do opanowania, pewne 

naukowo, użyteczne w życiu codziennym, dotyczą zrozumienia zdobytych wiadomości. 

Oznacza to, że uczeń potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela wyjaśnić, od czego 

zależą podstawowe procesy chemiczne oraz je scharakteryzować, zna podstawowe 

właściwości substancji chemicznych. Spełnienie przez ucznia wymagań podstawowych 

uprawnia go do uzyskania stopnia dostatecznego. 

 

3.Wymagania rozszerzające (R) – obejmują wiadomości i umiejętności, które są średnio 

trudne do opanowania, nie są niezbędne do kontynuowania dalszej nauki, mogą być 

użyteczne w życiu codziennym, dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w 

sytuacjach typowych. Uczeń potrafi opisać procesy chemiczne za pomocą równań reakcji 

chemicznych stosując odpowiednie wiadomości teoretyczne. Spełnienie wymagań 

podstawowych i rozszerzających przez ucznia uprawnia go do uzyskania stopnia 

dobrego. 

 

4.Wymagania dopełniające (D) – obejmują wiadomości i umiejętności, które są trudne 

do opanowania, nie mają bezpośredniego zastosowania w życiu codziennym, obejmują 

pełny zakres treści określonych programem nauczania. Oznacza to, że uczeń potrafi 

zdobytą wiedzę zastosować w nowych sytuacjach, jest samodzielny i korzysta z różnych 

źródeł wiedzy, potrafi zaplanować i przeprowadzić proste doświadczenia chemiczne, 

rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe. Spełnienie wymagań 

podstawowych, rozszerzających i dopełniających przez ucznia uprawnia go do uzyskania 

stopnia bardzo dobrego. 

 

Formy aktywności podlegające ocenie: 

a) dłuższe wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze) np.: swobodna wypowiedź 

na określony temat, charakteryzowanie procesów chemicznych, umiejętność 

wnioskowania przyczynowo-skutkowego itp. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje 

znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z 

całego działu. 

b) wypowiedzi pisemne: 

100% - 91% - ocena bardzo dobra 

90% - 75% - ocena dobra 

74% - 51% - ocena dostateczna 

50% - 36% - ocena dopuszczająca 

35 % -  0% - ocena niedostateczna  

1. kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej 

zapowiedziane, ale mogą). 



2. sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (sam sprawdzian oraz jego formę 

należy zapowiedzieć, co najmniej tydzień wcześniej). 

3. sprawdziany okresowe (semestralne lub całoroczne). 

4. Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów i rozwiąże 

zadanie dodatkowe lub gdy osiągnie 100% punktów a jego wiedza odbiega poziomem 

od pozostałych uczniów 

5. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.. 

6. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji jeden raz w 

ciągu semestru nie przygotowania do lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych 

sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych).. 

7. 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. 

 

 

1. Skala ocen 

W ocenianiu zarówno cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są 

następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki: 

- niedostateczny 

- dopuszczający 

- dostateczny 

- dobry 

- bardzo dobry 

– celujący 

Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „-” i „ +”  z wyjątkiem oceny 

niedostatecznej i celującej. 

 

Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz oceny rocznej jest  
średnia ważona. 
 
Każdej ocenie śródrocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w 
hierarchii  
ocen( gdzie III jest najwyższe w hierarchii): 

waga III –praca klasowa, sprawdzian, konkurs 

waga II –kartkówka,  wypowiedz ustna, rozwiązywanie zadań 

waga I – praca na lekcji, praca domowa, referaty, prezentacje multimedialne 

 

 

2. Kryteria ocen 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

ma wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,  

stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),  

formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,  

proponuje rozwiązania nietypowe,  

osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  



opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,  

stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,  

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

wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, 

encyklopedii, Internetu,  

biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje 

zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,  

poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

zadań i problemów,  

korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i 

innych źródeł wiedzy chemicznej,  

zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych,  

samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w programie, 

które są konieczne do dalszego kształcenia,  

z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania 

typowych zadań i problemów,  

z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków 

chemicznych, wykresy, tablice chemiczne,  

z pomocą nauczyciela zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje 

zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności.  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie 

przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,  

z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności,  

z pomocą nauczyciela zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych.  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do 

dalszego kształcenia 

nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności nawet przy pomocy nauczyciela 

nie zna symboliki chemicznej 

nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet 

z pomocą nauczyciela 

 

 



Uczniowie posiadający specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej oceniani są zgodnie z powyższymi kryteriami, ale 
dostosowanymi do ich możliwości.  
Przy czym pod uwagę brane są starania i wysiłek ucznia włożony w opanowanie materiału, 
doceniane są nawet najmniejsze postępy. 
 

 

 

3. Zasady poprawiania ocen: 

 

1. Uczeń ma możliwość poprawy oceny klasyfikacyjnej (semestralnej i rocznej) jeżeli jest ona 

wyższa od niedostatecznej wg zasad ustalonych w WSO. 

2. Sprawdziany, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną  ma prawo poprawić w ciągu 

dwóch tygodni od ich zwrotu. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się 

ocenę poprawioną. a ocena z poprawy jest oceną ostateczną, wpisaną obok oceny 

pierwotnej;  

3. Uczeń może również poprawić inne oceny, ale w uzgodnieniu z nauczycielem. 

4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu lub zaliczenia 

odpowiedzią ustną w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły 

5. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie 

udzieli pomocy  

6. Oceny uzyskane  z kartkówek nie podlegają poprawie.  

7. 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. 

 

Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). 
Sprawdzone i ocenione prace pisemne mogą być udostępnione do wglądu  
na wywiadówkach i spotkaniach z rodzicami 

 
 
 

 

 4.  Sposób informowania o ocenach. 

     O proponowanej ocenie niedostatecznej semestralnej i rocznej rodzice oraz uczniowie 

zostaną poinformowani z miesięcznym wyprzedzeniem a o pozostałych ocenach z 

dwutygodniowym. 

 


