
Przedmiotowy system oceniania z chemii 

 

Obszary oceniania 

 

1. Przedmiotem oceniania są następujące obszary: 

 wiadomości przedmiotowe: 

 zgodne z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstawy programowej 

 umiejętności przedmiotowe: 

prostych eksperymentów 

 

 

-skutkowych 

 

 

korzystanie z różnych źródeł informacji 

 postawa ucznia: 

 

 

domowego, kalkulatora, przyborów do pisania i rysowania itp.) 

 

odpowiedzialność za podjęte działania 

 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia: 

 Sprawdziany- testy, prace klasowe podsumowujące poszczególne działy – termin, forma 

i zakres podawane są uczniom i zapisywane w terminarzu dziennika z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Sprawdziany są obowiązkowe. 

 Kartkówki- nie podlegają wcześniejszej zapowiedzi. Obejmują materiał z trzech 

ostatnich lekcji lub w przypadku kartkówki zapowiedzianej z materiału ustalonego przez 

nauczyciela. W klasach III kartkówki (w związku z utrwaleniem materiału przed 



egzaminem) mogą obejmować zakres materiału ustalony przez nauczyciela z uczniami z 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

 Odpowiedź ustna- obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji lub z materiału 

ustalonego przez nauczyciela, uwzględniająca swobodną wypowiedź na określony temat, 

charakteryzowanie procesów chemicznych, umiejętność wnioskowania przyczynowo- 

skutkowego itp. 

 Ćwiczenia laboratoryjne - wykonywane przez uczniów podczas lekcji laboratoryjnych 

(projektowanie eksperymentów, ich przeprowadzanie z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa oraz umiejętność ich opisywania, formułowania obserwacji i wyciągania 

na ich podstawie wniosków). Zapowiadane tydzień wcześniej 

 Umiejętności doskonalone w domu np. praca domowa, doświadczenia uczniowskie, 

referaty, testy utrwalające wiadomości, prezentacje multimedialne, broszury. 

 Prace dodatkowe- wykonywanie doświadczeń uczniowskich, referaty, prezentacje, 

projekty edukacyjne itp. 

 Aktywność ucznia np. kilkuzdaniowa wypowiedź, praca w grupie, praca z tekstem. 

Uczeń może otrzymać za aktywność punkty „+” lub „-„ 

 aktywność na lekcji od 1 do 3 pkt. 

 wykonania dodatkowego zadania związanego z przygotowaniem do lekcji prac z 

własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela od 1 do 3 pkt. 

 brak zainteresowania lekcją, zajmowanie się innym zajęciem od –3 do –1 pkt. 

 brak zadania domowego / krótszego, wymagającego mniejszego wysiłku/ od –2 do –4 

pkt. 

 nieprzygotowanie do lekcji / brak zeszytu, podręcznika, przyborów/ –2 pkt. 

 

Kryteria przeliczania punktów na ocenę cząstkową wg skali : 

ndst – –5 pkt. 

dop - 2 – 4 pkt. 

dst – 5 – 6 pkt. 

db – 7 – 8 pkt. 

bdb – 9 – 10 pkt. 

 



Warunki uzyskiwania ocen cząstkowych, śródrocznych i rocznych: 

 

 Prace pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki) są punktowane według schematu, w 

zależności od złożoności zagadnienia. Punkty są przeliczane na oceny według zasad 

pomiaru dydaktycznego:  

poniżej 30 % - niedostateczny 

30 – 49 % - dopuszczający 

50 – 69 % - dostateczny 

70 – 84 % - dobry 

85 – 99 % - bardzo dobry 

100 % celujący 

 Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 

nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

 90% - 100% - celujący  

 71% - 89% - bardzo dobry  

 55% - 70% - dobry  

 40% - 54% - dostateczny  

 20% - 39 % - dopuszczający  

 poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny  

 Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 

 Zapowiedziane sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe. W razie usprawiedliwionej 

dłuższej nieobecności sprawdzian lub kartkówkę należy napisać w ciągu dwóch tygodni 

od powrotu do szkoły, kiedy nieobecność była krótka-w przeciągu jednego tygodnia. 

Termin należy wcześniej uzgodnić z nauczycielem.  

 Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną oraz każdą pozytywną ocenę cząstkową 

tylko raz w ciągu dwóch tygodni od momentu wpisania danej oceny do dziennika ze 

sprawdzianu, a z odpowiedzi ustnej i kartkówki na lekcji następnej. 

 Każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika, nawet w przypadku, gdy jest 

niższa od oceny poprawianej. Nową ocenę wpisuje się w kratce obok oceny uzyskanej 

poprzednio. 

 Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej nauczyciel bierze pod uwagę obie oceny. 



 W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela niesamodzielnej pracy uczeń otrzymuje z 

 w/w sprawdzianu/kartkówki itp. ocenę niedostateczną. 

 Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń jest obowiązkowy. Powinny być prowadzone 

systematycznie i starannie. W przypadku nieobecności ucznia, powinien on uzupełnić 

notatki w zeszycie i ćwiczenia do tygodnia. 

 Uczeń ma prawo do zgłoszenia nie przygotowania się do lekcji (za wyjątkiem 

zapowiedzianych prac klasowych i kartkówek ). Przez nie przygotowanie się do lekcji 

rozumiemy: brak pracy  domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy 

potrzebnych do lekcji, brak zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego. Ponadto uczeń 

może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji z ważnych przyczyn losowych: 

 1 godzina w tygodniu – 1 nie przygotowanie w semestrze  

 2 godziny w tygodniu – 2 nie przygotowania w semestrze  

 Wszystkie oceny, które uzyskuje uczeń są jawne i uzasadnione, przy konstruowaniu 

sprawdzianów, testów, kartkówek, nauczyciel uwzględnia indywidualne możliwości 

intelektualne ucznia w tym opinie i orzeczenia PPP. 

 Przy wystawianiu oceny śródrocznej oraz rocznej brane są również pod uwagę postępy 

ucznia, systematyczność, pilność, jak również indywidualne potrzeby psychofizyczne i 

edukacyjne ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom na 

podstawie opinii lub orzeczenia PPP w tym Publicznej Poradni Specjalistycznej. 

 

 Wystawienie oceny śródrocznej i oceny rocznej dokonujemy na podstawie wszystkich 

ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny z prac klasowych, 

sprawdzianów a następnie odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są 

wspomagające. Wystawiona ocena nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 Nieklasyfikowany będzie uczeń, który opuścił ponad 50% jednostek lekcyjnych w 

danym półroczu. 

 Aby poprawić śródroczną ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje zestaw pytań oraz 

zadań, jakie musi zaliczyć w przeciągu pierwszych czterech tygodni II półrocza. 

Zasady informowania o postępach w nauce. 

 



 Wszystkie oceny są jawne i podawane na bieżąco. 

 Nauczyciel przekazuje uczniowi informację o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się:  

 w formie ustnej w trakcie nabywania wiadomości i umiejętności poprzez wskazanie 

mocnych i słabych stron uczenia się oraz podanie jak dalej powinien się uczyć; 

 w formie pisemnej na etapie podsumowania jego osiągnięć edukacyjnych 

(sprawdziany). 

 Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zostają zapoznani z wymaganiami 

edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych, 

sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz z warunkami i trybem 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z chemii.  

 Rodzice są informowani o ocenach bieżących, postępach i trudnościach ucznia w nauce 

w trakcie zebrań, wywiadówek i indywidualnych konsultacji z nauczycielem. 

 Rodzice mają możliwość zapoznania się z wymaganiami, sposobami, warunkami i 

trybem uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z chemii na 

pierwszym zebraniu rodziców, w bibliotece szkolnej w ciągu całego roku oraz na stronie 

internetowej szko 

 Prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu na lekcji, a rodzice w kontaktach 

indywidualnych i na zebraniach. 

 Na miesiąc przed zakończeniem zajęć śródrocznych, rocznych nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia edukacyjne informuje ustnie ucznia o przewidywanej ocenie 

niedostatecznej. Fakt ten zgłasza wychowawcy klasy. 

 Na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel jest 

zobowiązany powiadomić ucznia o nieklasyfikowaniu go z danych zajęć edukacyjnych. 

 Na tydzień przed śródrocznym, rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej uczeń zostaje poinformowany przez nauczyciela o przewidywanej dla 

niego pozytywnej ocenie z chemii. 


