
 

Przedmiotowy system oceniania - chemia 
 
 
I. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów. 
 
1. Oceny bieżące wyrażone są następująco: 
- celujący (cel) 6  - dobry (db) 4   - dopuszczający (dop) 2 
- bardzo dobry (bdb) 5 - dostateczny (dst) 3  - niedostateczny (ndst) 1 
Dopuszcza się występowanie plusów (podnosi wartość oceny o połowę)lub minusów (obniża 
wartość oceny o jedną czwartą). 
2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 
- sprawdziany lub testy (po każdym dziale), 
- kartkówki, 
- odpowiedzi ustne, 
- osiągnięcia, udział i sukcesy w konkursach, 
- zadania domowe, zadania dodatkowe, 
- aktywność, praca na lekcji, praca w grupie, 
- prowadzenie zeszytu. 
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców, bądź prawnych opiekunów. 
4. Oceny bieżące są wpisywane do dziennika lekcyjnego/dziennika elektronicznego oraz 
dzienniczka ucznia. 
5. Uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania się do zajęć w pierwszym dniu nieobecności 
w szkole po przebytej chorobie i nie jest to odnotowywane w dzienniku. W takim przypadku 
uczeń ma obowiązek uzupełnienia braku zadania domowego na następną lekcję lub w czasie 
uzgodnionym z nauczycielem. 
6. Oceny nie są czytane na głos. 
7. Oprócz ocen stosuje się dodatkowo system plusów i minusów. Plusy uczeń otrzymuje za 
aktywność na lekcji i wykonywane zadania dodatkowe, minusy za brak zadania domowego i 
nie przygotowanie się do lekcji. Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
Za sześć plusów uczeń otrzymuje ocenę celującą, za pięć plusów uczeń może otrzymać ocenę 
bardzo dobrą, a za cztery - dobrą. Na życzenie ucznia za trzy plusy nauczyciel może wystawić 
ocenę dostateczną. 
8. Poza tym uczeń ma prawo do trzykrotnego w półroczu braku zeszytu i zeszytu ćwiczeń 
(jeśli nie musiał wykonać w nim pracy domowej) oraz innych materiałów lub przyborów 
wymaganych na daną lekcję. Kolejny raz skutkuje oceną niedostateczną. 
 
II. Ocena zadań domowych. 
 
1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. 
2. Znak graficzny, tzw. "parafka" oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie 
sprawdzał jej pod względem poprawności. 
3.Uczeń ma obowiązek wykonać nieodrobione uprzednio zadanie domowe w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela. Kolejny brak tego zadania skutkuje oceną niedostateczną. 
4. Zatajenie braku zadania domowego skutkuje oceną niedostateczną. 
 
III. Zakres materiału i ocena prac pisemnych. 
 
1. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, obejmują 
materiał przynajmniej jednego działu i trwają jedną godzinę lekcyjną. Sprawdziany półroczne 
zapowiadane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 



 

2. Kartkówki mogą być zapowiedziane lub nie, obejmują materiał z maksymalnie trzech 
ostatnich lekcji. 
3. Prace pisemne/sprawdziany/testy oceniane są wg.  następujących kryteriów: 
97-100% - cel   72-87% - db   36-49% - dop 
88-96% - bdb   50-71% - dst   0-35% - ndst 
4. W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub pracy klasowej uczeń ma obowiązek 
napisać tę pracę w ciągu 2 tygodni (gdy był nieobecny dłużej niż tydzień) lub tygodnia (gdy 
był nieobecny tydzień lub krócej) od momentu powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń był nieobecny 
tylko w dniu sprawdzianu, pisze go od razu następnego dnia. 
5. W ciągu dwóch tygodni od otrzymania ocenionej pracy uczeń ma prawo poprawić pracę 
pisemną. Termin poprawy uczeń ustala z nauczycielem.  Punktacja za poprawę pracy jest taka 
sama, jak za pracę pierwotną, do dziennika wpisywane są obie oceny, poprawę można pisać 
tylko raz. Kartkówek nie poprawia się. 
 
IV. Kryteria oceny odpowiedzi ustnej i pracy na lekcji. 
Odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji lub materiał zadany (np. przed 
lekcją powtórzeniową) 
 
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiadomości i umiejętności szczególnie złożone, trudne, twórcze, wymagające           
rozwiązywania problemów bardzo złożonych i nietypowych w stosunku do realizowanego 
przez nauczyciela programu nauczania dla danej klasy 
- 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, 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania, 
- wykazuje szczególne zainteresowania chemią, 
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów 

w nowych sytuacjach, 
- bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji np. układu okresowego 

pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, 
- samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności, 
- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia chemiczne, 
- sprawnie posługuje się sprzętem laboratoryjnym, 
- wykonuje prace i zadania dodatkowe, 
- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią chemiczną, 
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował  w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie, 
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów 

typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela, 
- korzysta z różnych źródeł informacji np. układu okresowego pierwiastków 

chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, 



 

- posługuje się i zna sprzęt laboratoryjny, 
- wykonuje proste doświadczenia chemiczne, 
- udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 
- samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, 
- jest aktywny na lekcji, 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w 

programie, które są konieczne do dalszego kształcenia, 
- 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. 

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, 
- z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia chemiczne, 
- wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii chemicznej, 
- jest mało aktywny na lekcji, 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, 

koniecznymi do dalszego kształcenia, 
- nie potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, 
- 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. 

 
V. Sposób ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
 
1. Przy ustalaniu oceny rocznej brane są pod uwagę oceny bieżące uzyskane w ciągu całego 
roku szkolnego. 
2. Ocena klasyfikacyjna wyraża się wzorem średniej ważonej. Ustala się następujące wagi 
określające stopień ważności poszczególnych form pracy: 
- sprawdziany, testy prace klasowe, sukcesy w konkursach na szczeblu co najmniej  
gminnym - waga 3 
- kartkówki, odpowiedzi, aktywność, praca na lekcji, sukcesy w konkursach na szczeblu 
szkolnym, zeszyt ćwiczeń- waga 2 
- zadania domowe, zadania dodatkowe, udział w konkursach - waga 1 
3. Ustala się wysokość średniej ważonej S na poszczególne oceny: 
 S≥ 5,75-celujący 
 5,74≥ S≥ 4,75-bardzo dobry 
 4,74≥ S≥ 3,75-dobry 
 3,74≥ S≥ 2,75-dostateczny 
 2,74≥ S≥ 1,75-dopuszczający 
 S≤ 1,74-niedostateczny 
 
 



 

VI. Warunki i tryb uzyskania wy ższej niż przewidywana  rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
 
1. Śródroczna ocena ma charakter informacyjny. 
2. Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana  roczną ocenę klasyfikacyjną, 
jeżeli średnia ważona wynosi odpowiednio:  
 5,5– 5,74– na ocenę celującą  
 4,5– 4,74– na ocenę bardzo dobrą 
 3,5– 3,74– na ocenę dobrą 
 2,5– 2,74– na ocenę dostateczną 
 1,5– 1,74– na ocenę dopuszczającą 
3. Uczeń ubiegający się o wyższą niż przewidywana  roczną ocenę klasyfikacyjną zgłasza się 
do nauczyciela prowadzącego w ciągu trzech dni od uzyskania informacji o ocenie 
przewidywanej. 
4. Uczeń ubiegający się o wyższą niż przewidywana  roczną ocenę klasyfikacyjną jest 
zobowiązany do napisania dodatkowego sprawdzianu, którego zakres ustala nauczyciel. 
5. Czas na przygotowanie się ucznia do testu i wykonanie prac dodatkowych wynosi 5 dni 
roboczych. 
 
VII. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 
 
Uczniom dostosowuje się wymagania i sposób oceniania zgodnie z zaleceniami poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub dotyczącymi danej dysfunkcji. 


