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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z CHEMII 
                                                             

 

 

W szczególności ocenie mogą podlegać następujące osiągnięcia edukacyjne: 

 

1. Znajomość i umiejętność korzystania z terminów i pojęć chemicznych do opisu zjawisk 

i właściwości, w tym: 

 odpowiedź ucznia udzielana na lekcji; 

 dyskusja prowadzona na lekcji; 

 poprawne stosowanie sprzętu chemicznego; 

 opisywanie doświadczeń, prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków; 

 rozwiązywanie zadań domowych. 

2. Umiejętność przeprowadzania obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych, w tym: 

 rozwiązywanie zadań związanych ze stosowaniem praw chemicznych; 

 rozwiązywanie zadań związanych ze stężeniem procentowym; 

 obliczanie gęstości substancji (w oparciu o wzór); 

 obliczanie składu procentowego mieszanin i związków chemicznych; 

 obliczanie zawartości jednego ze składników (w mieszaninie lub związku 

chemicznym). 

3. Umiejętność odczytywania i korzystania z informacji przedstawionej w formie tekstu, 

tabeli, wykresu, rysunku, schematu i fotografii i oraz przetwarzania i interpretowania tych 

informacji, w tym: 

 praca z podręcznikiem, literaturą popularnonaukową i programami 

komputerowymi; 

 analiza diagramów, wykresów, schematów, tabel i rysunków. 

4. Umiejętności stosowania zintegrowanej wiedzy do objaśniania zjawisk przyrodniczych, 

wskazywania i analizowania współczesnych zagrożeń dla człowieka i środowiska, w tym: 

 twórcze dyskusje poruszających problemy zagrożeń i ochrony środowiska; 

 praca metodą projektów; 

5. Umiejętność stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów, w tym: 

 twórcze rozwiązywania problemów – dostrzeganie i analiza problemu oraz 

planowanie metod jego rozwiązania; 

 twórcze projektowanie eksperymentów chemicznych wykonywanych na lekcji 

lub w domu – kojarzenie faktów, przeprowadzanie obserwacji i wyciąganie 

wniosków; 

 rozwiązywanie zadań – wypisywanie danych i szukanych, określanie toku 

postępowania, przedstawianie wyników i ich interpretacja. 

 

Formy aktywności podlegające ocenie i sposoby oceniania: 

 

1. Wypowiedzi ustne np.: wypowiedź na określony temat, krótka odpowiedź na zadane 

pytanie, umiejętność wnioskowania przyczynowo-skutkowego, rozwiązanie problemu, 

opis doświadczenia itp. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech 

ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. Oceniane są w 

skali od 1 do 6. 

 

2. Wypowiedzi pisemne: 
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a) kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów (nie muszą być 

wcześniej zapowiedziane, ale mogą). 

b) sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (sam sprawdzian oraz jego 

formę należy zapowiedzieć, co najmniej tydzień wcześniej). 

 

Sprawdziany są oceniane według skali procentowej zawartej w WZO, kartkówki wg 

punktacji podanej indywidualnie do każdej z nich (oceny od 1 do 5 lub 6). 

 

3. Wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, 

praca w grupie, obserwacja doświadczeń i wyciąganie wniosków itp.). 

Będą oceniane za pomocą tzw. „plusów”, które zostaną następnie przeliczone na oceny. 

Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi pięć plusów. W przypadku dużego 

wkładu pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą lub celującą. 

 

4. Umiejętności doskonalone w domu (praca domowa). 

Zadania domowe mogą być sprawdzane ilościowo (czy wszyscy uczniowie mają) lub 

jakościowo (czy jest zrobione dobrze); za zrobione zadanie ocena od 2 do 6 lub „plus”). 

Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje „minus” (opisany jako BZ „brak zadania”).  

 

5. Zeszyt przedmiotowy jest obowiązkowy i może być sprawdzany. 

 

6. Na ocenę za prowadzenie zeszytu przedmiotowego wpływają: poprawność 

i systematyczność w zapisie notatek, bieżące zapisy stanowiące odpowiedzi na zadane 

treści z prac domowych, walory estetyczne, zapis tematów lekcji, numerów jednostek 

lekcyjnych oraz dat, opracowania graficzne oraz zadania domowe z danego miesiąca. 

Uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki z lekcji, na której był nieobecny (do lekcji 

następnej). Dopuszczalne jest wklejanie wydrukowanych notatek.  Brak zeszytu 

przedmiotowego w przypadku, gdy była zadana praca domowa, zostaje odnotowany jako 

BZ  (opisany jako „brak zadania”). 

 

7. Prace dodatkowe (referat, projekt edukacyjny, opracowanie pomocy multimedialnych 

na zadany temat, opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, 

rysunki, okazy wzbogacające zbiory, doświadczenia i inne) – uczeń otrzymuje ocenę  

w skali od 2 do 6. 

 

8. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji dwa razy w 

ciągu semestru tzw. nieprzygotowanie do lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych 

sprawdzianów i kartkówek, lekcji powtórzeniowych). Fakt ten zostaje odnotowany 

jako BZ  (opisany jako „brak przygotowania do zajęć”). 

9. Otrzymanie przez ucznia trzech BZ jest równoznaczne z oceną niedostateczną 

wpisywaną do dziennika. 

 

10. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie wszystkich ocen 

cząstkowych, przy czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej 

kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Inne oceny mają charakter 

wspomagający.  

 

Zasady poprawiania ocen: 
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1. Uczeń może poprawić jeden raz każdą ocenę ze sprawdzianu w terminie ustalonym 

obopólnie przez siebie i nauczyciela przedmiotu (nie później niż 2 tygodnie po oddaniu 

pracy pisemnej).  Wpisywane są obydwie oceny.  

2. Uczeń, który był nieobecny na zapowiadanym sprawdzianie (lub kartkówce) musi go 

napisać w uzgodnionym terminie (sprawdzian nie później niż 14 dni po powrocie do 

szkoły, kartkówkę nie później niż 7 dni po powrocie do szkoły). Sam zgłasza się do 

nauczyciela). Jeśli nie zgłosi się w wyznaczonym terminie – otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

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

chętnie udzieli pomocy. 

4. Pozostałe oceny nie podlegają poprawie, chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej. 

 

 

Uczniowie z dysfunkcjami orzeczonymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

 

1. W przypadku uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o 

dysleksji, dysgrafii i dysortografii przy ocenie zadań i prac pisemnych, błędy wynikające 

z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę. 

2. Uczniom posiadającym opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas prac 

pisemnych lub przewiduje się mniejszą ilość zadań. 

3. Uczniowie posiadający opinie o trudnościach w pisaniu, mogą zaliczać kartkówki 

i sprawdziany ustnie zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

 

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: 

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią chemiczną, 

- potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, 

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, 

- dokonuje analizy lub syntezy zjawisk fizycznych i przemian 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, 

- w pracach pisemnych osiąga najczęściej 98 - 100% punktów możliwych do zdobycia, 

- bierze udział w konkursach chemicznych, 

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania, 

- 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, 

- 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 87% do 97% punktów 

możliwych do zdobycia, 



4 

 

- zeszyt ucznia zasługuje na wyróżnienie. 

3. 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, 

- zna sprzęt laboratoryjny, 

- udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 

- jest aktywny na lekcji, 

- w pracach pisemnych osiąga od 70% do 86% punktów, 

- prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy. 

4. 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 50% do 69% punktów, 

- posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go systematycznie. 

5. 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, 

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

- jest mało aktywny na lekcji, 

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 36% do 49% punktów, 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, 

koniecznymi do dalszego kształcenia, 

- 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 35% punktów, 

- nie prowadzi systematycznie zapisów w zeszycie przedmiotowym. 

 

Wykorzystanie platformy edukacyjnej Google Workspace. 

 

1. Na początku roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaproszenie do Classroom z 

chemii. 

2. Zamieszczane tam będą notatki do każdej lekcji. 

3. W classroom będą również zadania domowe, filmy, projekty itp. 


