
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I

SPOSÓB SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

Z CHEMII

CELE OCENIANIA:

1. Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną  w życiu 

codziennym w sytuacjach typowych i problemowych.

2. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności praktycznych.

3. Kształtowanie postaw ucznia.

4. Kształtowanie umiejętności logicznego, samodzielnego myślenia.

5. Wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu umiejętności uczniów i 

pomoc w wyborze formy wyrównania braków.

6. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.

METODY I NARZĘDZIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY 
SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

Ocenianiu podlegać będą:
1. Odpowiedzi ustne oceniane są pod względem rzeczowości, stosowania języka 

chemicznego, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi. Przy 

odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z ostatnich trzech lekcji, w

przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.

2. Sprawdziany pisemne całogodzinne przeprowadzane są po zakończeniu 

każdego działu; zapowiadane są dwa tygodnie wcześniej. Uczeń z wynikiem 

100% uzyskuje ocenę celującą.

3. Kartkówki 10 – 20 minutowe obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie 

muszą być zapowiedziane.

4. Aktywna praca ucznia.

5. Podczas oceny sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się 

następującą skalę punktową:

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

bardzo dobra …..............99% - 90%

dobra................................89% - 75%

dostateczna.......................74% - 50%

dopuszczająca...................49% - 30%

niedostateczna...................29% - 0%

6. Uczeń może uzyskać ocenę za inne formy aktywności, np. opracowanie 



ciekawych materiałów, referaty, zeszyt, prezentacje multimedialne, plakaty, 

albumy, udział w konkursach i aktywność na kółku chemicznym.

7. Praca domowa – zadawana jest według potrzeb i sprawdzana regularnie przez 

nauczyciela.

8. Uczeń ma prawo poprawiać pracę klasową w terminie dwóch tygodni od 

zapoznania z ocenami.

9. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wglądu w prace klasowe swoich 

dzieci/ podopiecznych na każdych konsultacjach lub według potrzeb uczniowie

mogą zabrać je do domu na okres jednego tygodnia, a następnie mają 

obowiązek zwrócić je nauczycielowi. Zabranie pracy klasowej do domu oraz 

jej zwrot uczeń potwierdza podpisem.

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1. Przy każdej ocenie w dzienniku lekcyjnym jest wpis określający rodzaj 

aktywności ucznia i forma sprawdzianu. Przy każdej pracy sprawdzającej 

stopień opanowania większej partii materiału (klasówka) nauczyciel wskazuje 

ustnie uczniom ich osiągnięcia i braki.

2. Wystawienie oceny śródrocznej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie 

ocen cząstkowych i jest to średnia ważona tych ocen ( wagi ocen przypisane są

zgodnie z postanowieniami zawartymi w Statucie Szkoły).

SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

1. Uczeń po dostaniu oceny niedostatecznej ze sprawdzianu może ją poprawić na 

ocenę pozytywną. Termin takiej poprawy ustalany jest w porozumieniu z 

uczniami danej klasy, nie później niż dwa tygodnie od oddania prac. Jeśli 

uczeń z niezależnych od siebie powodów (np. zajęcia w szkole muzycznej, 

kursy językowe, zajęcia sportowe, lub inne zdarzenia losowe) nie może 

napisać poprawy w wyznaczonym terminie to ustala indywidualnie z 

nauczycielem dogodny termin poprawy.

2. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę uzyskaną z 

poprawy.

3. Uczeń może być zwolniony z pisania pracy klasowej, kartkówki lub 

odpowiedzi ustnej w wyjątkowych sytuacjach losowych.

4. Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem, w przypadku, gdy uczeń zgłosi 

chęć uzupełnienia braków z przedmiotu.

5. Pomoc koleżeńska.



KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne 

uzdolnienia

•  korzysta z nowości technologii informacyjnych i potrafi kojarzyć oraz łączyć 

wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu form pracy

• potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych)

• umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk

• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarty w posdtawie 

programowej na tę ocenę

• potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, interpretować wyniki, 

odnajdywać, porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych 

sytuacjach

• potrafi zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach

• jest samodzielny i korzysta z rożnych źródeł informacji

• potrafi zaprojektować i wykonać eksperyment chemiczny

• rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który;
• posiada umiejętności i wiedzę zawarte w podstawie programowej na tę ocenę

• potrafi pracować w grupie (jako lider oraz partner), wyciągać wnioski, 

różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi

• poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań i 

problemów

• potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie chemiczne potrafi rozwiązać 

proste zadania i problemy chemiczne

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• posiada wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej na tę ocenę

• współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je 

uporządkować

• rozwiązuje proste zadania praktyczne i teoretyczne

• potrzebuje ukierunkowania nauczyciela przy rozwiązywaniu zadań

• potrafi wykonać proste doświadczenie chemiczne z pomocą nauczyciela

• zna podstawowe prawa chemiczne, wielkości chemiczne i ich jednostaki

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• posiada elementarną wiedzę i umiejętności do świadomego uczestnictwa w 

zajęciach szkolnych



• rozumie podstawowe zagadnienia wyrażane w sposób prosty i jednoznaczny, 

rozwiązuje proste zadania teoretyczne i problemowe przy pomocy nauczyciela

• wypowiada się i pracuje niechętnie, potrzebuje motywacji

• zna podstawowe prawa chemiczne, wielkości chemiczne i ich jednostki

• potrafi wykonać proste doświadczenie chemiczne, ale tylko z pomocą 

nauczyciela

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają 

dalsze zdobywanie wiedzy

• nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet 

przy pomocy nauczyciela

• nie rozróżnia podstawowych zjawisk chemicznych

• nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości chemicznych

• biernie uczestniczy w lekcjach, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW 
(PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

1. Na pierwszej lekcji uczniowie zapoznawani są z Przedmiotowym Systemem 

Oceniania i wymaganiami edukacyjnymi.

2. Sposób informowania rodziców o ocenach śródrocznych i końcoworocznych 

zawarty jest w Statucie Szkoły.

3. W szkole raz na dwa miesiące odbywają się konsultacje rodzicielskie.

4. Szkoła wyposażona jest w dziennik elektroniczny, który umożliwia kontakt 

rodzica (opiekuna prawnego) z nauczycielem.

INNE:

1. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)

2. Na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę.

3. Na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i 

ocenione prace pisemne udostępniane są podczas dyżurów konsultacyjnych 

nauczyciela.

4. Kartkówki i odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie

muszą być zapowiedziane, a uzyskane przez ucznia oceny nie podlegają 

poprawie.

5. Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w półroczu (przy dwóch godzinach 

lekcyjnych w tygodniu) lub raz w semestrze (przy jednej godzinie lekcyjnej w 



tygodniu) nieprzygotowanie do lekcji, nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych i

zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów (wyjątkiem jest powrót do szkoły 

po długiej nieobecności); nieprzygotowanie należy zgłaszać przed lekcją.

6. Sprawdziany przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego.

7. W przypadku zastrzeżeń rodziców do oceny śródrocznej lub końcoworocznej 

należy stosować procedury zawarte w Statucie Szkoły.


