
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – CHEMIA 

 
•Uczeo wykorzystuje na lekcjach zeszyt, karty pracy, podręcznik i inne 
pomoce dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela. 
• Zeszyt ucznia jest jego podstawowym źródłem służącym do utrwalania 
wiedzy z lekcji chemii. Dlatego ważne jest aby uczeo prowadził go schludnie i 
czytelnie. 
• Uczeo ma obowiązek uzupełniania treści tematów lekcji, kart pracy oraz 
zadao domowych jeżeli był nieobecny na lekcjach. 
•Uczeo utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy. 
•Uczeo przestrzega norm kulturalnego zachowania się na lekcjach. 
• Uczeo w czasie całego roku szkolnego otrzymuje oceny ze sprawdzianów, 
kartkówek, aktywności ,kart pracy, zadao domowych, ewentualnie z 
referatów, projektów przedmiotowych . 
• W razie nieobecności na lekcjach ( np. z powodu choroby) uczeo ma 
obowiązek zaliczyd zaległe kartkówki i sprawdziany w terminie ustalonym z 
nauczycielem (zazwyczaj dwa tygodnie po przyjściu do szkoły). 
• Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i 
podany jest zakres obowiązującego materiału. 
• Kartkówki bieżące są zapowiadane i dotyczą materiału 3 -4 ostatnich lekcji. 
• W uzasadnionych przypadkach uczeo zgłasza nieprzygotowanie lub brak 
zadania domowego przed lekcją. W ciągu jednego semestru uczeo może 
zgłosid dwa nieprzygotowania do lekcji bez podania powodu. 
• Każdą ocenę ze sprawdzianu można poprawid w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem . 

• Nie można poprawid oceny bardzo dobrej na celującą z kartkówek !!! 
• Punkty uzyskane ze sprawdzianów i testów przeliczane są na stopnie wg 
skali: 

100%-95% cel(6) 
94%-85% bdb(5) 
84%-70% db(4) 
69%-50% dst(3) 
49%-30% dop(2) 
29%-0% ndst(1) 
• Ocenę semestralną i koocoworoczną wystawia się ze wszystkich uzyskanych 
ocen cząstkowych zgodnie z WSO. 
• Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu pracowni biologiczno- 
chemicznej. 



OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który: 
- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 
- potrafi korzystad z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez 
nauczyciela, 
- potrafi stosowad wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 
- proponuje rozwiązania nietypowe, 
- umie formułowad problemy i dokonywad analizy syntezy nowych zjawisk, 
- potrafi precyzyjnie rozumowad posługujące się wieloma elementami wiedzy, nie tylko 
z zakresu chemii, 
- potrafi udowodnid swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej 
skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy. 
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy 
chemicznej, szczebla wyższego niż szkolny, 
- jest autorem pracy związanej z chemią o dużych wartościach poznawczych 
i dydaktycznych. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który: 
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem, 
- potrafi stosowad zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadao w nowych 
sytuacjach, 
- wskazuje dużą samodzielnośd i potrafi bez nauczyciela korzystad z różnych źródeł 
wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawieo, 
- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela, dotrzed 
do innych źródeł wiadomości, 
- potrafi planowad i bezpiecznie przeprowadzad eksperymenty chemiczne, 
- potrafi pisad i samodzielnie uzgadniad równania reakcji chemicznych, 
- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 
- bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy i umiejętności 
związanych z chemią, 
- potrafi poprawnie rozumowad o kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując 
wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który: 
- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 
typowych zadao i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy 
pomocy nauczyciela, 
- potrafi korzystad ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji (układ okresowy 
pierwiastków, wykresy, tablice i inne), 
- potrafi bezpiecznie wykonywad doświadczenia chemiczne, 
- rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności, 
- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych, 
- jest aktywny w czasie lekcji. 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który: 
- opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone 
programem, które są konieczne do dalszego kształcenia, 
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, 
typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
- potrafi korzystad, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy 
pierwiastków, wykresy, tablice, 
- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonad doświadczenie chemiczne, 
- potrafi przy pomocy nauczyciela pisad i uzgadniad równania reakcji chemicznych, 



- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym. 
Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeo, który: 
- ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania 
- rozwiązuje z pomocą nauczyciela bardzo proste i typowe zadania teoretyczne lub 
praktyczne 
- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywad bardzo proste eksperymenty 
chemiczne, pisad proste wzory chemiczne i równania chemiczne, korzystad z układu 
okresowego i innych pomocy np. tabel, wykresów. 
- jest mało aktywny na lekcji 
- często jest nieprzygotowany do zajęd 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który: 
- nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są 
konieczne dla dalszego kształcenia się, 
- nie potrafi rozwiązad zadao teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 
trudności nawet przy pomocy nauczyciela, 
- nie zna symboliki chemicznej, 
- nie potrafi napisad prostych wzorów chemicznych i najprostszych równao chemicznych 
nawet z pomocą nauczyciela, 

- nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy. 
 

DOSTOSOWANIE WYMAGAO EDUKACYJNYCH – nauczyciel jest zobowiązany na podstawie 
pisemnej opinii poradni psychologicznej (do tego upoważnionej) dostosowad wymagania 
edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe. 


