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I. Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotowe zasady oceniania z chemii  zostały opracowane w oparciu o: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.. 

-Program nauczania Ciekawa chemia , Wyd. WSIP. 

-Podstawę programową w zakresie nauczania chemii. 

 Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

 

2. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi będzie kierował się nauczyciel przy 

wystawianiu ocen z chemii.. 

3. Uczniowie zostają zapoznani  z PZO na pierwszej lekcji chemii w nowym roku szkolnym. 

4. W sprawach nieokreślonych niniejszym PZO obowiązują przepisy statutu szkoły 

5. Zadaniem systemu jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój 

ucznia oraz pełniącego funkcję informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną. Ma on zapewnić uczniowi: 

a) znajomość wymagań stawianych przez nauczyciela 

b) aktywne uczestnictwo w procesie oceniania oraz możliwości  poprawy swoich osiągnięć 



c) ukierunkowanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się 

d) uświadomienie sukcesów i braków w zakresie opanowania umiejętnościi kompetencji określonych programem 

nauczania chemii. 

6. Przedmiotem oceny są; 

a) aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności dotyczących treści zawartych w podstawie programowej z chemii 

b) tempo przyrostu wiadomości i umiejętności 

c) wkład pracy ucznia i chęć doskonalenia  umiejętności i wiadomości chemicznych 

7. Zasady oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i trudnościami adaptacyjnymi związanymi z 

różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą określa statut szkoły. 

8. Zasady oceniania uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym określa statut szkoły. 

 

II. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów w nauczaniu chemii: 

- odpowiedź ustna – ( waga 2 ) -  obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź 

ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

•  prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 

•  zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

•  sposób formułowania wypowiedzi. 

 



- aktywność na lekcji – ( waga 1 ) – jest oceniana  za pomocą plusów i minusów, a następnie przeliczana na oceny szkolne 

zgodnie z umową między nauczycielem i uczniem. 

• Plus uczeń może uzyskać m.in.za umiejętność wypowiedzi na określony temat, poprawne   stosowanie języka 

chemicznego,  zaangażowanie w pracę na lekcji, częste zgłaszanie się  ucznia na lekcji i udzielanie poprawnych  

odpowiedzi, rozwiązywanie  dodatkowych zadań w czasie lekcji  lub w czasie  wyznaczonym przez nauczyciela, 

przygotowanie do lekcji. 

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak  zeszytu), brak zaangażowania na lekcji. 

- kartkówki – ( waga 2 ) – sprawdziany wiadomości z niewielkiej ilości materiału ( maksymalnie do trzech  jednostek 

tematycznych ), które pozwalają na szybkie sprawdzenie podstawowych wiadomości zarówno teoretycznych, jak i 

praktycznych, a także kontrolę samodzielności wykonania prac domowych, 

- sprawdziany – ( waga 3 ) – sprawdziany wiadomości obejmujące materiał z większej partii materiału  ( po zakończeniu 

działu ); ich ilość jest uzależniona od ilości działów  realizowanych w semestrze, 

-praca domowa pisemna –(waga 1) -  jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości 

zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie  lub w innej  formie zleconej przez nauczyciela. 

• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych 

ćwiczeń utrwalających umiejętności Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę 

samodzielność i poprawność wykonania. 

 inne formy aktywności  

- sukcesy w konkursach chemicznych- ( waga 4), 

-  dodatkowa praca domowa , doświadczenie-  (waga 1), 

- dodatkowe  prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, prezentacje multimedialne- (waga 2). 

 

 



Kartkówki, sprawdziany, prace klasowe i testy będą oceniane w sposób punktowy, a następnie punkty będą przeliczane na 

oceny  w następujący sposób: 

poniżej 29 % punktów – ocena niedostateczna, 

od 30 % do 49% punktów – ocena dopuszczająca, 

od 50 % do 74% punktów – ocena dostateczna, 

od 75 % do 90% punktów – ocena dobra, 

od 91 % do 99% punktów – ocena bardzo dobra, 

100 % wszystkich punktów – ocena celująca. 

 

III. Zasady oceniania 

 Na początku każdego roku szkolnego uczniowie są informowani przez nauczyciela o wymaganiach edukacyjnych 

i formach sprawdzenia osiągnięć w nauczaniu chemii.. 

- Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 

- Uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez usprawiedliwienia. Przez nieprzygotowanie do 

lekcji rozumiemy niegotowość do odpowiedzi. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza przed rozpoczęciem zajęć- Po 

wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. Po dłuższej, 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń może być nieprzygotowany do pierwszych zajęć po powrocie do szkoły 

- Sprawdziany pisemne obejmujące materiał z więcej niż trzech jednostek lekcyjnych zapowiadane są z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności. 



- Kartkówki z maksimum trzech ostatnich jednostek lekcyjnych mogą być niezapowiedziane. 

 Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisania jej po powrocie do szkoły w terminie uzgodnionym 

 z nauczycielem. 

- Uczeń ma prawo do  poprawienia oceny ze sprawdzianu i kartkówki  w trybie uzgodnionym z nauczycielem. Przy 

wystawianiu oceny semestralnej i rocznej brana jest pod uwagę ocena z poprawy. 

- Uczeń który ściągał na pracy pisemnej otrzymuje z niej ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 

- Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji. Rodzice i prawni opiekunowie mają wgląd 

do prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły  w obecności nauczyciela. 

- Sprawdzone prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 

-  Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych 

działów tematycznych, ocenianych na podstawie różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. 

- Osiągnięcia w konkursach chemicznych mogą spowodować podwyższenie oceny semestralnej i rocznej. 

- Dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nauczyciel dostosowuje 

wymagania do możliwości ucznia zgodnie z zaleceniami tej opinii lub orzeczenia. 

- Przy wystawianiu ocen, nauczyciel bierze pod uwagę średnią ważoną ocen cząstkowych zapisanych w e-dzienniku 

zgodnie z PZO. Przyjmuje się następującą średnią ważoną przy wystawiani ocen śródrocznych i końcoworocznych:  

 

ocena śródroczna/końcoworoczna średnia ważona 

6 od 5,50 do 6,00 

5 od 4,610 do 5, 49 



4 od 3,61 do 4,60 

3 od 2,61  do 3,60 

2 od 1,61 do 2,60 

1 od1,00  do 1,60 

  

- Ocena powinna być zależna od możliwości intelektualnych ucznia, oraz winna uwzględniać jego wkład pracy. 

- Klasyfikację semestralną i roczną z chemii przeprowadza się zgodnie z zasadami zawartymi w Wewnątrzszkolnych  

Zasadach Oceniania. 

Ocenie podlegają następujące osiągnięcia edukacyjne: 

 

�  Znajomość i umiejętność korzystania z terminów i pojęć chemicznych do opisu zjawisk i właściwości, w tym: 

- odpowiedź ucznia udzielona na lekcji; 

- dyskusja prowadzona na lekcji 

- poprawne stosowanie sprzętu chemicznego; 

- opisywanie doświadczeń, prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków; 

-rozwiązywanie zadań domowych. 

� Umiejętność przeprowadzania obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych, w tym: 

- rozwiązywanie zadań związanych ze stosowaniem praw chemicznych; 

- przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu procentowym; 

-obliczanie gęstości substancji ( w oparciu o wzór); 



-obliczanie składu procentowego mieszanin i związków chemicznych: 

- obliczanie zawartości jednego ze składników w mieszaninie lub związku chemicznym. 

�  Umiejętność odczytywania i korzystania z informacji przedstawionej w formie tekstu, tabeli, wykresu, rysunku, 

schematu 

 i fotografii oraz przetwarzania i interpretowania tych informacji, w tym: 

- praca z podręcznikiem, literaturą popularnonaukową i programami komputerowymi; 

- analiza diagramów, wykresów, schematów, tabel i rysunków. 

�  Umiejętność stosowania zintegrowanej wiedzy do objaśniania zjawisk przyrodniczych, wskazywania i 

analizowania współczesnych zagrożeń i ochrony środowiska; 

- twórcze dyskusje poruszające problemy zagrożeń i ochrony środowiska; 

- praca metodą projektów; 

- analiza wyników badań środowiska przeprowadzonych przez uczniów w najbliższej okolicy. 

�  Umiejętność stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów, w tym: 

- twórcze rozwiązywanie problemów – dostrzeganie i analiza problemu oraz planowanie metod jego rozwiązania; 

- twórcze projektowanie eksperymentów chemicznych wykonywanych na lekcji lub w domu – kojarzenie faktów, 

przeprowadzanie obserwacji i wyciąganie wniosków; 

- rozwiązywanie zadań – wypisywanie danych i szukanych, określanie toku postępowania, przedstawianie wyników i ich 

interpretacja. 

 

 

 



 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z programu nauczania 

 biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe 

o dużym stopniu trudności; -wyjaśnia zjawiska z życia codziennego w oparciu o zdobytą wiedzę; - stosuje wiadomości w 

sytuacjach nietypowych (problemowych); - formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk; - 

proponuje rozwiązania nietypowe; - osiąga sukcesy w konkursach chemicznych; - potrafi udowodnić swoje zdanie, 

używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował w znacznym zakresie wiadomości i umiejętności określone w 

programie; - zapisuje równania reakcji w zależności od etapu edukacyjnego słownie lub wzorami; - stosuje zdobytą wiedzę 

do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach; - wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy 

nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy; - projektuje i bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne; - 

biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym 

stopniu trudności; - potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo - skutkowych wykorzystując wiedzę 

przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów; - wykazuje się aktywnością podczas lekcji. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie; - poprawnie 

stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów; - korzysta z układu okresowego 

pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej; - bezpiecznie wykonuje proste 

doświadczenia chemiczne; - zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych; - samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o 

średnim stopniu trudności; - jest aktywny podczas lekcji. 

 

 

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 poprawnie stosuje wiadomości i 

umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów; - z pomocą nauczyciela korzysta z innych źródeł wiedzy; - z 

pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne; - z pomocą nauczyciela zapisuje i bilansuje 



równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności; - w czasie lekcji 

wykazuje się aktywnością w sposób zadowalający. 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w 

programie, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia; - z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; - z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste 

doświadczenia chemiczne, zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych; - przejawia pewne niesystematyczne 

zaangażowanie w proces uczenia się. 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, 

które są konieczne do dalszego kształcenia się - nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o 

elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela - nie zna symboliki chemicznej 

 - nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela - nie 

potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym - nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej 

i chęci do pracy. 

 

IV. Zasady pracy i oceniania obowiązujące podczas nauczania  zdalnego 

  Nauczyciele  prowadzą lekcje online. 

 Temat lekcji wraz z materiałami i zadaniami będzie umieszczony na dzienniku elektronicznym  w zakładce  Zadanie 

domowe lub wiadomościach.  Dostępny dla ucznia i jego rodzica. 

 Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez 

nauczyciela. 

 Nowe treści przedstawiane będą poprzez: 

 wskazanie zagadnień do opanowania i przykładów z podręcznika , 

  krótkie filmiki edukacyjne, 

  pliki przygotowane do tematu przez nauczyciela, 



 zajęcia online z uczniami, 

 Uczeń ma możliwość wyboru innych materiałów niż wskazane przez nauczyciela  do opanowania danych treści i 

umiejętności. 

   Wykonane zadania domowe  uczeń przesyła nauczycielowi w formie zdjęcia  lub pliku Word    na dziennik 

elektroniczny lub przez aplikację Microsoft Teams. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe . 

 Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

 Kartkówki, testy i sprawdziany przeprowadzane on-line (po wcześniejszym ustaleniu terminu). Praca będzie 

oceniana według zasad PZO.  Oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego z wagą 1. 

 Prace domowe pisemne oceniane w następujący sposób: 

  Za każdą pracę domową uczeń otrzyma  plusa lub minusa. 

   Za trzy z trzech poprawnie i wyczerpująco wykonanych prac domowych uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

Wszystkie oceny będą dostępne dla ucznia i rodzica w dzienniku elektronicznym . 

 Rodzice mogą kontrolować postępy dziecka i za pomocą dziennika kontaktować się z nauczycielami. 

 

 

 

 

 

 

 



 


