
Przedmiotowy system oceniania z chemii 

 

Zasady oceniania uczniów 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opa-

nowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom 

wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy progra-

mowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową 

danego przedmiotu). 

2. Nauczyciel ma za zadanie: 

 informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie, 

 pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

 motywować ucznia do dalszych postępów w nauce, 

 dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach  

w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w spo-

sób określony w statucie szkoły. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione prace kontrolne są 

udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym. 

6. Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły. 

7. Zasady wystawiania ocen ze sprawdzianów pisemnych i testów (przelicznik procentowy): 

1) ocena celująca (cel) – 100%  

2) ocena bardzo dobra (bdb) – 90% - 99% 

 3) ocena dobra (db)– 75% - 89%  

4) ocena dostateczna (dst) – 50% - 74%  

5) ocena dopuszczająca (dop) – 30% - 49% 2  

6) ocena niedostateczna (ndst) – 0% - 29%. 

9. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i ćwiczeniówkę ( jeżeli klasa posiada).  

10. Uczeń ma możliwość zgłoszenia nieprzygotowania 2 razy w ciągu półrocza. Jest to odnotowane w zeszy-

cie ucznia na ostatniej stronie. Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku lekcji, najpóźniej pod-

czas sprawdzania listy obecności i może obejmować: brak pracy domowej, brak zeszytu lub brak gotowości 

do odpowiedzi. Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych i zapowiedzianych kartkówek.| 

 Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.  



11. Nauczyciel ma prawo sprawdzać bieżącą wiedzę uczniów za pomocą krótkich kartkówek (pisemnych 

form sprawdzania wiedzy nie dłuższych niż 15 minut trwania lekcji) podczas każdej lekcji. Kartkówki nie 

muszą być zapowiadane.  

12. W miarę potrzeb uczniowie piszą całogodzinne bądź krótsze testy i sprawdziany pisemne, które muszą 

być zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.  

13. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od momentu jej otrzymania.  

14. Na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej uprawnionej instytucji, wymaga-

nia na poszczególne oceny mogą zostać obniżone dla niektórych uczniów  

15. Uczeń zobowiązany jest uzupełnić braki w zapisie i wiadomościach oraz odrobić pracę domową, jeśli był 

nieobecny w szkole, bez względu na przyczynę nieobecności.  

16. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub uczeń, który otrzymał niedo-

stateczną ocenę semestralną ma obowiązek zaliczyć semestr we wskazanym terminie.  

17. Uczeń, który nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na lekcji może otrzymać cząstkową ocenę niedosta-

teczną.  

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

 

Ocenie podlegają: ćwiczenia praktyczne, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na 

lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

 

1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, 

nauczyciel bierze pod uwagę: 

 wartość merytoryczną, 

 stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 

 dokładność wykonania polecenia, 

 indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia, 

 staranność i estetykę. 

2. Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności 

ucznia. 

 sprawdzian planuje się na zakończenie działu. 

 uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem . 

 przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

 sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę 

uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.  

 kryteria oceniania sprawdzianu, jego poprawy oraz sposób przechowywania prac są zgodne z WSO. 



 sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań 

edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego. 

 zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.  

 zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac. 

3. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy 

 i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech). 

 nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 

 kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie 

nie dłuższym niż 15 minut. 

 kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z za-

sadami WSO. 

4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu. Oceniając ją, nauczyciel 

bierze pod uwagę: 

 zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

 właściwe posługiwanie się pojęciami, 

 zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

 sposób formułowania wypowiedzi. 

5. Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności 

 i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

 Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednim miejscu wskazanym 

przez nauczyciela) lub w innej formie zleconej przez nauczyciela ( nauczanie zdalne). 

 błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowa-

dzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie. 

 przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i 

estetykę wykonania. 

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minu-

sów. 

 plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną 

odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu proble-

mu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablono-

wych rozwiązań.  

 minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, wykonanego 

zadania). 

 Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a 

uczniami( 5 plusów ocena bardzo dobra, 3 minusy ocena niedostateczna). 



7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wyko-

nane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj 

pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

 wartość merytoryczną pracy, 

 stopień zaangażowania w wykonanie pracy, 

 estetykę wykonania, 

 wkład pracy ucznia, 

 sposób prezentacji, 

 oryginalność i pomysłowość pracy. 

8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkol-

nych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO. 

 

3. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

• stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),  

• formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,  

• proponuje nietypowe, innowacyjne rozwiązania,  

• osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu szkolnym i wyższym.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie, 

• stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,  

• wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. 

układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, encyklopedii, Internetu, • 

projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,  

• biegle zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczenio-

we o dużym stopniu trudności. 

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 proble-

mów,  

• korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i innych źródeł 

wiedzy chemicznej,  

• bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,  

• zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych, 



• samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• opanował w zakresie podstawowym wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,  

• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów, korzystając 

w razie potrzeby z pomocy nauczyciela,  

• z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków chemicznych, 

wykresy, tablice chemiczne,  

• bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne,  

• zapisuje i uzgadnia równania prostych reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o nie-

wielkim stopniu trudności. 

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.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,  

• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z po-

mocą nauczyciela,  

• nie zna podstawowych praw, pojęć i wzorów chemicznych. 
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