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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

CHEMIA  

PZS nr 2 w Rumi 
 

 

 

 

 

I.  Przedmiotem oceniania na lekcjach chemii są 

 

1. Wiadomości zgodnie z podstawą programową. 

2. Umiejętności: 

- analiza wniosków wynikających z obserwacji przyrody, 

- analiza wniosków wynikających z obserwacji doświadczeń chemicznych, 

- stosowanie terminologii chemicznej, 

- stosowanie symboli pierwiastków chemicznych, 

- korzystania z układu okresowego pierwiastków, 

- rozwiązywania podstawowych zadań z treścią , 

- zaprezentowania ciekawych informacji z zakresu chemii na lekcji, 

- zapamiętanie wiadomości, 

- stosowanie wiadomości, 

- umiejętność interpretacji, 

- umiejętność pracy w grupie. 

3. Obowiązkowość i systematyczność w pracy- staranne prowadzenie zeszytu, rozwiązywanie prac 

domowych, robienie notatek. 

 

II. Kryteria oceniania  

 

Bieżące ocenianie jest podzielone na ogólnoszkolne kategorie, którym przypisane są wagi ocen. 
Waga oceny jest informacją dla ucznia i rodzica o zakresie materiału, jaki uczeń miał do opanowania. 
Im wyższa waga tym szerszy zakres materiału. 

 

Kategorie ocen Waga/kolor oceny w dzienniku 

Zadanie 2 

Praca klasowa 5/czerwony 

Sprawdzian 4/zielony 

Test 4/zielony 

Kartkówka 3/niebieski 

Odpowiedź ustna 3/niebieski 

Aktywność 2/czarny 

Praca na lekcji 2/czarny 

Prezentacja multimedialna, referat 3/niebieski 

Wyrównanie braków za I okres Waga uzależniona od formy wyrównania braków 

Projekt 5/czerwony 

Praca domowa 2/czarny 

Konkurs olimpiada 4/zielony 

Aktywność semestralna 4/zielony 

Diagnoza na wejściu Bez wagi, wpis jako ocena kształtująca 
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1. Dopuszcza się stosowanie oceny „0” jako informacji o nieobecności ucznia na pracy, która 

podlega ocenie. „0” jako informacja o nieobecności pomimo posiadanej kategorii i wagi nie jest 

brana pod uwage przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych. Uczeń ma obowiązek zaliczyć 

materiał w ciągu 2 tygodni. Niezaliczenie przez ucznia „0” skutkuje wystawieniem oceny 

niedostatecznej w tej kategorii. 

2. Rodzaje wymagań na poszczególne oceny 

Ocena Opis wiadomości i umiejętności 

2 -ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale nie uniemożliwiają 

one kontynuacji nauki, 

-rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności,  

-z pomocą nauczyciela potrafi pisać proste wzory chemiczne i równania chemiczne,  

-przejawia pewne zaangażowanie w proces uczenia się. 

3 - 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 korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice,  

- potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych,  

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym.  

4 -opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,  

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy 

nauczyciela,  

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji (układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice i inne),  

- rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności,  

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych,  

- jest aktywny w czasie lekcji.  

5 - opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem,  

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach,  

- wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy,  

np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień 

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela, oraz potrafi 

dotrzeć do innych źródeł wiadomości,  

- potrafi pisać i samodzielnie uzgadniać 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 rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę 

przewidzianą programem pokrewnych przedmiotów. 

6 - posiada wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania,  

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela,  

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),  

- proponuje rozwiązania nietypowe,  

- umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk,  

- potrafi precyzyjnie rozumować posługujące się wieloma elementami wiedzy, nie tylko  

z zakresu chemii,  

- potrafi udowodnić 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. 
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Ocena niedostateczna: 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy: 

- nie opanuje materiału, terminologii przewidzianej programem nauczania w danej klasie 

- w sposób błędny formułuje oceny ( nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi skorygować 

ocen) 

- nie potrafi analizować Układu okresowego pierwiastków  

- nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań ( także przy pomocy nauczyciela) 

- nie prowadzi zeszytu, nie posiada podręcznika i nie odrabia prac domowych 

- odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki, nawet przy pomocy nauczyciela 

 

III. Zasady przeprowadzania pisemnych form sprawdzania wiadomości 

 

1. Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe. 

2. Praca klasowa, sprawdzian są zapowiadane z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem. 

Kartkówka jest/ może być niezapowiedziana. 

3. Czas trwania pracy klasowej to 45 minut, sprawdzianu ok. 30 minut, kartkówki to maksymalnie 

20 minut. 

4. Przed pracą klasową i sprawdzianem uczeń powinien być szczegółowo poinformowany  

o zakresie materiału. Kartkówki mogą obejmować materiał z 3 ostatnich lekcji.  

5. Biorąc pod uwagę procent punktów zdobytych przez ucznia w danej formie sprawdzania 

wiedzyi umiejętności, nauczyciel wystawia ocenę zgodnie z poniższą skalą: 

 1) poniżej 30 %  - stopień niedostateczny 

 2) 30 % - 50 % - stopień dopuszczający 

 3) 51 %  - 70 % - stopień dostateczny 

 4) 71 % - 85 % - stopień dobry 

 5) 86 % - 97 % - stopień bardzo dobry 

 6) 98% - 100 % - stopień celujący  

6. Oceny bieżące mogą dodatkowo być uzupełnione o „+”, (poza stopniem celującym) lub „−”, 

(poza stopniem niedostatecznym). 

7. Po sprawdzeniu pracy klasowej, sprawdzianu nauczyciel ustala z klasą termin poprawy, który 

nie może przekroczyć 14 dni od daty oddania pracy. Poprawa odbywa się poza lekcjami, na 

zajęciach dodatkowych organizowanych przez nauczyciela. 

8. Ocena z 1 terminu (nie jest brana pod uwagę przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych, 

jeżeli została poprawiona w wyznaczonym terminie) jak i z poprawy wpisywana jest do 

dziennika.  

9. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie otrzymuje wpis w dzienniku 0 (jest to 

informacja, a nie ocena). 

10. Uczeń nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych ma obowiązek napisania zaległej pracy  

w ciągu 2 tygodni. W przypadku jednodniowej nieobecności w dniu sprawdzianu (pracy 

klasowej) – uczeń przystępuje do napisania pracy na kolejnej lekcji. 

11. Po uzupełnieniu braków zero zostaje poprawione w dzienniku na ocenę otrzymaną.  

W przypadku niedopełnienia przez ucznia tego obowiązku zero poprawia się na ocenę 

niedostateczną. 

 

IV. Zasady ustalania ocen  

 

1. Uczeń jest klasyfikowany jezeli uzyska z zajęć edukacyjnych odpowiednią, minimalną liczbę 

ocen w danym półroczu (trzy oceny) i jego frekwencja na danych zajęciach edukacyjnych 

wynosi przynajmniej 50%.  

2. Każdy uczeń może być raz na semestr nieprzygotowany (w tygodniu jest jedna godzina 

chemii). Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed lekcją (najpóźniej podczas sprawdzania listy 

obecności). 

3. Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej 

poprawienia. 

4. Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z przygotowania do lekcji, do odpowiedzi ustnej 

lub kartkówki (chyba, że jest to dłuższa nieobecność) oraz zobowiązuje go do uzupełnienia 

notatek z lekcji. 
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5. Jeżeli uczeń otrzyma za I semestr ocenę niedostateczną lub nieklasyfikowanie nauczyciel 

umożliwia mu wyrównanie braków w terminie i formie uzgodnionej z uczniem. Zaliczenie 

materiału z pierwszego semestru jest konieczne by otrzymać pozytywnąj ocenę roczną. 

6. Na miesiąc przed wystawieniem ocen śródrocznych i rocznych, nauczyciel podaje wszystkim 

uczniom oceny proponowane. Ocena ta może ulec podwyższeniu, jak i obniżeniu. 

7. Wystawienie oceny za I okres, i na koniec roku szkolnego nauczyciel dokonuje na podstawie 

ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej 

kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. 

8. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczna ani średnią ważoną, lecz rzetelną 

oceną zdobytej przez ucznia wiedzy i nabytych umiejętności w odniesieniu do wymagań 

edukacyjnych. 

9. Uczniom posiadającym orzeczenie lub opinię PPP nauczyciel dostosowuje wymagania do 

zaleceń. 

10. Uczeń, który nie uzyska z zajęć edukacyjnych odpowiedniej, minimalnej liczby ocen w danym 

półroczu i jego frekwencja na danych zajęciach edukacyjnych wynosi poniżej 50%, nie będzie 

klasyfikowany.  

11. Termin wystawienia ocen za pierwszy okres i rocznej jest jawny i znany uczniom, zgodnie  

z zasadami zawartymi w Statucie PZS nr 2 w Rumi.  

12. Sposoby informowania uczniów: na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje 

uczniów z PZO oraz nauczyciel udostępnia wymagania na poszczególne oceny. Oceny są 

jawne, oparte o opracowane kryteria.  

13. Sposoby informowania rodziców. O ocenach cząstkowych lub przewidywanych za pierwszy 

okres i rocznych nauczyciel zapoznaje rodziców na zebraniach rodzicielskich, w czasie 

indywidualnych spotkań z rodzicami lub przez e-dziennik. 

 

V. Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę proponowaną przez nauczyciela zgodnie 

z trybem ustalonym w Statucie Szkoły. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie proponowanej oceny tylko o jeden stopień. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż proponowana: 

a) Frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 50% 

b) Usprawiedliwione nieobecności na zajęciach 

c) Przystąpienie do wszystkich testów, prac klasowych i prac pisemnych 

d) Skorzystanie z wcześniejszych oferowanych przez nauczyciela form poprawy testów, prac 

klasowych i innych prac pisemnych. 

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie rocznej oceny proponowanej zgłasza nauczycielowi 

chęć podwyższenia rocznej oceny proponowanej w ciągu 7 dni od poinformowania uczniów  

o rocznych ocenach proponowanych. Informacja o rocznych ocenach proponowanych jest 

przekazywana uczniom przez wpis w e- dzienniku na miesiąc przed klasyfikacją roczną. 

5. Nauczyciel sprawdza spełnienie przez ucznia warunków ubiegania się o ocenę wyższą niż 

proponowana. 

6. W przypadku spełnienia tych warunków nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie 

do podwyższenia rocznej oceny proponowanej. 

7. W przypadku niespełnienia przez ucznia wszystkich warunków z p.3 prośba ucznia zostaje 

odrzucona. Nauczyciel informuje ucznia ustnie o przyczynie jej odrzucenia. 

8. Uczeń spełniający warunki zawarte w p. 3 może uzyskać podwyższenie rocznej oceny 

proponowanej po zaliczeniu w formie pisemnej lub ustnej wskazanych przez nauczyciela partii 

materiału w uzgodnionym z nauczycielem terminie. 

 

 

 

Joanna Kuźba 


