
PRZEDMIOTOWE ZASADY  OCENIANIA Z CHEMII 

 

System został opracowany na podstawie: 

 Rozporządzenia MEN z dnia 23.12.2008r. 

 Podstawy programowej. 

 „Programu nauczania Chemia Nowej Ery” 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii uwzględniają ramy Wewnątrzszkolnych Zasad 

Oceniania i Programu dydaktycznego szkoły. 

2. Przedmiotowe Zasady Oceniania obejmują następujące obszary oceniania: 

- wiadomości, 

- umiejętności, 

- postawy uczniów na lekcji. 

3. Formy pomiaru osiągnięć uczniów oraz sposoby oceniania: 

 Odpowiedzi ustne – przynajmniej raz w semestrze 

 Prace pisemne: 

-  sprawdziany typu II ( całogodzinny ) – przeprowadzane po zakończeniu 

każdego działu, termin ustala się z tygodniowym wyprzedzeniem, 

- sprawdziany typu III ( minimum 2 )  - z 3 ostatnich lekcji, nie muszą być 

wcześniej zapowiadane, 

 Aktywność indywidualna na lekcjach oceniana jest za pomocą (+), 3 plusy 

traktowane są jako ocena bardzo dobra, 

 Prace domowe sprawdzane wyrywkowo, przynajmniej raz w semestrze – za pracę 

domową uczeń uzyskuje ocenę zależną od jakości pracy, za brak pracy domowej 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 

 Praca w grupach – za pracę w grupie uczeń otrzymuje ocenę cyfrową lub (+), 

będzie to uwarunkowane rodzajem i stopniem trudności wykonywanego zadania 

lub ćwiczenia, za zgodą członków grupy wszyscy jej uczestnicy uzyskują taką 

samą ocenę, 

 Prace dodatkowe na rzecz przedmiotu ( pomoce, plansze, modele ) – wystawiana 

jest odpowiednia ilość punktów z zachowania i (+) za aktywność, 

referaty, zadania konkursowe – uczeń otrzymuje ocenę zależną od stopnia  

trudności, jakości i sposobu prezentacji. 

                   Punktacja sprawdzianów: 
                                0 – 40%   ocena niedostateczna  

                              41 – 54%   ocena dopuszczająca  

                              55 – 74%   ocena dostateczna  

                              75 – 89%   ocena dobra  

                              90 – 99%   ocena bardzo dobra  

                              100%         ocena celująca.  

4. Usprawiedliwienia: 

 Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma tydzień na uzupełnienie 

wiadomości, 

 Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć raz w semestrze – zgłasza je na 

początku lekcji, zostanie odnotowane w dzienniku, ale nie powoduje żadnych 

konsekwencji. 

5. Jeśli uczeń nie pisze sprawdzianu z całą klasą z uzasadnionych powodów, powinien to 

uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem – do 2  tygodni od dnia sprawdzianu. 

6. Uczeń ma prawo do poprawy oceny. Poprawa odbywa się poza lekcjami ucznia 

 i w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W dzienniku wpisuje się obie oceny. 

7. Ocena semestralna lub końcowo roczna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych, 

przy czym największą wagę mają oceny ze sprawdzianów,  w drugiej kolejności brane są 

pod uwagę oceny z odpowiedzi ustnych oraz kartkówek, zaś pozostałe oceny są 

wspomagające. 



8. Sposoby informowania uczniów: 

 PZO będzie uczniom przedstawiony na początku roku szkolnego , 

 Wymagania na poszczególne oceny będą udostępniane uczniom w formie 

pisemnej ( wywieszone w pracowni ), 

 Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria wymagań, ich 

uzasadnienia nauczyciel może dokonać podczas lekcji lub przerwy, 

 Sprawdziany pisemne i kartkówki uczniowie otrzymują do wglądu po ich 

sprawdzeniu i ocenieniu, ale oddają je nauczycielowi – będą przechowywane  

w pracowni do końca roku szkolnego, 

 Nauczyciel  udostępni uczniom wykaz wymagań programowych do wszystkich 

działów  na poszczególne oceny. 

9. Sposoby informowania rodziców: 

 Na pierwszym zebraniu  w danym roku szkolnym nauczyciel informuje rodziców  

o sposobie oceniania z danego przedmiotu. 

 O ocenach cząstkowych lub semestralnych rodzic jest informowany na zebraniach 

lub przy okazji rozmów indywidualnych. 

 Rodzice mają wgląd do prac pisemnych. 

 Oceny z odpowiedzi ustnych będą wpisywane do zeszytów, 

10. Uczeń ma prawo do nadrobienia braków, które wynikły z przyczyn losowych, nauczyciel 

chętnie udzieli mu pomocy. 

11. Nauczyciel może uzgodnić też pomoc koleżeńską systematyczną lub doraźną.  

12. Uczeń może rozwijać swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w zajęciach 

przygotowujących do różnego typów konkursów. 

13. Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcowo rocznej:  

 na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczającego cały semestr, 

ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych, a ocena roczna z oceny 

semestralnej i ocen cząstkowych drugiego semestru ( nie jest średnią 

arytmetyczną), 

 klasyfikacji semestralnej i końcowo rocznej dokonuje się na podstawie ocen 

cząstkowych, przy czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów,  

w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki, inne oceny mają charakter 

wspomagający,  

 na koniec semestru uczeń może dodatkowo odpowiadać by uzyskać wyższą 

ocenę. 

14.  Zgodnie z WZO stosuje się skalę ocen od 1 do 6: 

 Ocena niedostateczna  - uczeń nie opanował podstawowych wiadomości  

i umiejętności objętych programem, a braki uniemożliwiają mu dalsze 

zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu 

trudności nawet przy pomocy nauczyciela.  

 Ocena dopuszczająca  - uczeń ma braki w opanowaniu podstawowej wiedzy, 

rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności często przy pomocy 

nauczyciele.  

 Ocena dostateczna – uczeń opanował wiadomości podstawowe i z niewielką 

pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać podstawowe problemy, analizuje również 

podstawowe zależności, próbuje je porównywać, wnioskować i zajmować 

określone stanowisko. 

 Ocena dobra – uczeń przyswoił treści rozszerzające, właściwie stosuje 

terminologię przedmiotu, aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz stosuje 

wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji i podręcznika, 

rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod, ponad to 

samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałami źródłowymi. 

 Ocena bardzo dobra – uczeń bardzo dobrze opanował treści dopełniające, umie 

samodzielnie interpretować zjawiska oraz bronić swoich poglądów. 



 Ocena celująca – uczeń opanował treści dopełniające, potrafi selekcjonować  

i hierarchizować wiadomości oraz z powodzeniem bierze udział w konkursach  

i olimpiadach przedmiotowych, pod okiem nauczyciela prowadzi własne prace 

badawcze. 
Wymagania  
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