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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII 

Postanowienia wstępne: 

  

1. Sprawdziany zapowiadane są tydzień wcześniej. Oceny ze sprawdzianów mają najistotniejszy wpływ na 

ocenę półroczną i roczną. Na poprawę słabej oceny (1,2,3) uczeń ma 2 tygodnie, termin ustala                          

z nauczycielem. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria nie zmieniają się. 

2. Kartkówki/ odpowiedzi ustne  nie są zapowiedziane, obejmują materiał z 2-3 ostatnich lekcji. 

3. Rodzic ma prawo do wglądu do pracy ucznia w obecności nauczyciela. 

4.   Uczeń, który nie poprawił oceny niedostatecznej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, traci możliwość 

jej poprawienia. 

5.   Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji (nie dotyczy to prac 

zapowiedzianych wcześniej). Nieprzygotowanie do zajęć to „-„: 3 minusy to ocena niedostateczna. 

6.    Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe. W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń ma obowiązek 

uzupełnienia notatek w ciągu trzech dni od powrotu do szkoły. Zeszyt będzie sprawdzany minimum raz                    

w semestrze. 

7.  Prace domowe oddaje uczeń w terminie ustalonym przez nauczyciela. Brak pracy skutkuje oceną 

niedostateczną. 

8.  Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego i podręcznika na każdą lekcję. Ich brak jest 

równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji. 

9.  Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest „+”: pięć „+” to ocena bardzo dobra. 

10. Prace pisemne są punktowane. Przy ustalaniu oceny przyjmuje się skalę przeliczaną wg. kryteriów:  

 - celująca....................................100%  

 - bardzo dobra............................91 - 99%  

 - dobra........................................71 - 90% 

 - dostateczna..............................51% - 70% 

 -  dopuszczająca.......................... 31% - 50%   

11. Przedmiotowy system oceniania z przyrody uwzględnia zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej dla 

uczniów z dysfunkcjami. Nauczyciel dostosowuje przedmiotowy system oceniania do indywidualnych 

potrzeb dziecka. 

12.  W e-dzienniku używa się kolorów: czerwony to testy, sprawdziany, diagnozy, konkursy, projekty; zielony: 

kartkówki, odpowiedzi;  beżowy: praca na lekcji, zadanie domowe, inne. 

 

           Obszary aktywności podlegające ocenie: 

 sprawdziany po każdym dziale materiału, 

 kartkówki, 

 odpytywanie ustne,  

 prace domowe, 

 prowadzenie obserwacji i eksperymentów, oraz ich dokumentacja - uwzględnia się: wkład pracy                              

w planowaniu działań, poprawne wykonanie doświadczenia i umiejętność posługiwania się sprzętem 

laboratoryjnym, przestrzeganie przepisów bhp, sposób zaprezentowania rezultatów pracy,  

 zeszyt przedmiotowy,  

 zadania dodatkowe (np. prezentacje), 

 udział w projekcie edukacyjnym, 

 udział w konkursach przedmiotowych. 

 

Kryteria oceniania: 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

 Opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, a także wykraczające poza 

program nauczania,  

 Potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 
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 Umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk, 

 Proponuje rozwiązania nietypowe, 

 Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych . 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 Opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,  

 Potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,  

 Wykazuje dużą samodzielność i umie bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu 

okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień,  

 Umie biegle pisać i bilansować równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania 

obliczeniowe o dużym stopniu trudności, 

 Potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne. 

 

Ocenę dobrą  uzyskuje uczeń, który: 

 

 Opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,  

 Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub 

problemów, 

 Umie korzystać ze źródeł wiedzy chemicznej,  

 Potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych,  

 Potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne, 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności. 

 

Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który: 

 

 Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do 

dalszego kształcenia, 

 Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela typowych zadań lub 

problemów, 

 Potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z takich źródeł wiedzy, jak: układ okresowy pierwiastków, wykresy, 

tablice, 

 Z pomocą nauczyciela umie pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych oraz rozwiązywać zadania 

obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności, 

 Z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne. 

 

Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który: 

 

 Ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale braki te nie przekreślają 

możliwości dalszego kształcenia, 

 Rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności, 

 Zna symbolikę i pisze proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne, 

 Z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty  chemiczne. 

  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, 

 Nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych  lub praktycznych o niewielkim stopniu trudności nawet przy 

pomocy nauczyciela, 

 Nie zna symboliki chemicznej,  

 Nie umie napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet  

z pomocą nauczyciela,  

 Nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi. 


