
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pyrzycach 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII 

w roku szkolnym 2020/2021 

I. Cele ogólne oceniania: 

• rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych; 

• poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych z chemii i postępach 

w tym zakresie; 

• pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu; 

• motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

• dostarczanie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności nauczania. 

 

II. Formy aktywności podlegające ocenie 

Nauczyciel ma prawo do sprawdzania wiadomości na każdej lekcji. 

1. Prace klasowe po zakończeniu działu i po uprzednim przeprowadzeniu lekcji 

powtórzeniowej w formie: 

a) pytań otwartych, 

b) testu wyboru, 

c) testu uzupełnień, 

d) zestawu równań reakcji chemicznych, 

e) zestawu zadań rachunkowych. 

 

2. Sprawdziany do 15 minut zapowiedziane na poprzedniej lekcji (do 4 w semestrze) 

w formie: 

a) pytań otwartych, 

b) zestawu równań reakcji chemicznych, 

c) zestawu zadań rachunkowych, 

d) zestawu symboli i wzorów chemicznych. 

Prace klasowe, sprawdziany i zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe. Jeżeli 

z przyczyn losowych uczeń jest nieobecny na lekcji musi je napisać w terminie 

dwutygodniowym od przyjścia do szkoły. Jeżeli uczeń po upływie dwóch tygodni od 

przyjścia do szkoły nie napisze tych prac, jest to równoznaczne z wystawieniem oceny 

niedostatecznej. Oceny można poprawiać tylko raz. Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę 

niedostateczną w terminie dwóch tygodni od oddania pracy. 

 

3. Odpowiedź ustna lub kartkówka (nie musi być zapowiedziana) z 3 ostatnich tematów 

lekcji, a w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu lub materiału zadanego 

do powtórzenia, który jest wymagany przy omawianiu nowego materiału. 

4. Zadania domowe w postaci: 

a) notatek o roli i wkładzie naukowców w rozwój chemii na przestrzeni wieków oraz 

w czasach współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć polskich 

uczonych, 

b) powtórzeń części materiału niezbędnego do zrozumienia nowych zagadnień, 



c) zadań potrzebnych do utrwalenia lub poszerzenia wiadomości z danego 

tematu/zagadnienia, 

d) opracowania na podstawie wiadomości zawartych w podręczniku lub innym materiale 

źródłowym określonych zagadnień/problemów, np. wykorzystania danych substancji, 

utylizacji niebezpiecznych odpadów, aspektów związanych z ochroną środowiska 

naturalnego, zdrowia człowieka i in., 

e) rozwiazywania zadań rachunkowych, pisania wzorów chemicznych, równań reakcji 

chemicznych, 

f) zaprojektowania i przeprowadzenia w domu eksperymentu chemicznego z użyciem 

podstawowych i bezpiecznych w użytkowaniu codziennym materiałów oraz substancji 

i związków chemicznych, 

g) referatów, zadań dodatkowych zleconych przez nauczyciela, np. plakatu, modelu i in. 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za brak pracy domowej w przypadku, kiedy nie zgłosił 

jej niewykonania przed lekcją. Uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia brakującego zadania 

domowego w zeszycie przedmiotowym. Nauczyciel zastrzega sobie prawo do zadawania prac 

domowych przy których nie można zgłaszać nieprzygotowania po uprzednim 

poinformowaniu o tym uczniów. 

 

5. Ocenianie podczas lekcji: wypowiedzi ustne dotyczące nowego materiału, 

podsumowujące, wnioskujące, a także powtórzeniowe, rozwiazywanie zadań na tablicy, 

praca w grupach, praca samodzielna, dokładność i staranność wykonywania powierzonych 

zadań, poprawne zachowanie w pracowni chemicznej – zgodne z regulaminem. 

 

III. Formy aktywności podlegające ocenie - ocenianie 

1. Prace klasowe, sprawdziany przeliczane są według skali punktowej na oceny: 

Procent uzyskanych 

punktów Ocena 

100% - 98% celujący 

97% - 90% bardzo dobry 

89% - 75% dobry 

74% - 50% dostateczny 

49% - 30% dopuszczający 

29% - 0% niedostateczny 

2. Kartkówki i wypowiedzi ustne: 

dopuszczający – wypowiedź niepełna z pomocą nauczyciela (pytania z podstawy 

programowej), 

dostateczny – wypowiedź niepełna na pytania z podstawy programowej – bez pomocy 

nauczyciela, 

dobry – wypowiedź pełna na pytania z podstawy programowej w zakresie wykorzystania 

wiedzy i umiejętności do samodzielnego rozwiazywania typowych zdań i problemów,  

bardzo dobry – wypowiedź pełna na pytania z podstawy programowej w zakresie 

wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiazywania problemów i zdań 

w nowych sytuacjach, ale podobnych do omawianych na lekcjach, 



celujący – wypowiedź pełna na pytania z podstawy programowej oraz wskazująca na 

umiejętność wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności w sytuacjach 

nietypowych i problemowych (np. rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu 

trudności). 

3. Aktywność na lekcji: oceniana jest plusami lub minusami, które są zamieniane na stopnie 

- 6 plusów – ocena bardzo dobry, 6 minusów – ocena niedostateczny. 

Zamiana plusów i minusów na ocenę 

Plusy/Minusy Ocena 

+ + + + + + celujący 

+ + + + + − bardzo dobry 

+ + + + − − dobry 

+ + + − − − dostateczny 

+ + − − − − dopuszczający 

+ − − − − − niedostateczny 

 

4. Praca w grupach lub samodzielna: oceniana jest stopniem, w przypadku gdy zadanie 

wymaga dużego nakładu pracy (zadanie problemowe, złożone – wieloetapowe, 

czasochłonne), w innych sytuacjach oceniane jest plusem za aktywność na lekcji. 

5. Każdy uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji: 2 razy w półroczu 

(nieopanowanie materiału z poprzedniej lekcji, brak pracy domowej, brak zeszytu itp.). 

Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji 

(dyżurny podaje kartkę nauczycielowi z nazwiskami uczniów nieprzygotowanych lub 

można zgłosić nieprzygotowanie w czasie odczytywania listy obecności). Uczeń, który 

spóźnił się na lekcję nie może zgłosić nieprzygotowania. Nieprzygotowania do lekcji nie 

można zgłosić w przypadku, gdy wcześniej była zapowiedziana kartkówka, sprawdzian lub 

powtórzenie materiału. Wyjątek stanowią uczniowie, którzy przyszli do szkoły po dłuższej 

nieobecności (minimum tydzień). 

6. Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonych form pomocy w czasie pracy pisemnej, 

samowolnie zmienił grupę lub nie napisał grupy otrzymuje ocenę niedostateczną, bez 

możliwości poprawy. 

7. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Prawidłowo 

prowadzony zeszyt zawiera wszystkie notatki, zadania domowe. Brak zeszytu należy 

zgłosić nauczycielowi (pkt. 5). Brak zeszytu w sytuacji gdy była zadana praca domowa jest 

równoznaczny z brakiem zadania domowego. Jeżeli uczeń jest nieobecny na lekcjach ma 

obowiązek uzupełnić notatki w zeszycie oraz zadania domowe. 

8. Wszystkie oceny, które otrzymuje uczeń są jawne. 

9. Uczeń ma obowiązek opanować podstawowe symbole chemiczne, zasady pisania 

wzorów oraz równań reakcji chemicznych (w ramach tzw. trwałej umiejętności). 

Za brak powyższych umiejętności w ósmej klasie nauczyciel może na każdej lekcji 

wystawić ocenę niedostateczną lub wyznaczyć termin opanowania wyżej wymienionych 

podstaw niezbędnych do dalszej pracy dydaktycznej. 

 

 

 

 



Wymagania na ocenę 
 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie od 

98% - 100% wymagań podstawy programowej, sprostał wymaganiom na niższe oceny, 

samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. 

rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory; 

analizując wykresy), formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk 

i procesów chemicznych, wzorowo posługuje się językiem przedmiotu, udziela oryginalnych 

odpowiedzi na problemowe pytania, swobodnie operuje wiedzą z różnych źródeł 

bibliograficznych, np. książka, Internet, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach szczebla 

wyższego niż szkolny.  

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował w dużym stopniu wiadomości 

i umiejętności określone programem nauczania (w zakresie: 97% - 90%), potrafi stosować 

zdobytą wiedzę do rozwiazywania problemów i zdań w nowych sytuacjach, wykazuje dużą 

samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy 

chemicznej, np. z układu okresowego pierwiastków, wykresów i tablic, zestawień, potrafi 

planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne, biegle wykonuje obliczenia 

chemiczne, bezbłędnie posługuje się wzorami chemicznymi oraz potrafi pisać i bilansować 

równania reakcji chemicznych, wykazuje się rzetelną pracą na lekcji i prawidłowo wykonuje 

prace domowe. 

Ocenę dobry uzyskuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania na poziomie: 89% - 75%, poprawnie stosuje nabyte wiadomości 

i umiejętności do samodzielnego rozwiazywania typowych zdań i problemów, potrafi 

korzystać z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy 

chemicznej, potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne, poprawnie posługuje 

się terminologią chemiczną, dobrze wykonuje obliczenia chemiczne, potrafi pisać 

i bilansować równania reakcji chemicznych (popełnia nieliczne błędy), sumiennie pracuje na 

lekcji i właściwie wykonuje prace domowe. 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował w podstawowym zakresie 

te wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (na poziomie: 74% - 50%), 

które są konieczne do dalszego kształcenia, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do 

rozwiazywania, z pomocą nauczyciela, typowych zadań i problemów, potrafi korzystać, 

z pomocą nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak: układ okresowy pierwiastków, wykresy, 

tablice, z pomocą nauczyciela, potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne 

przy asyście nauczyciela, potrafi z pomocą nauczyciela pisać i bilansować równania reakcji 

chemicznych, właściwie pracuje na lekcji, poprawnie wykonuje prace domowe. 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości 

i umiejętności określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego 

kształcenia, uczeń rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne o niewielkim stopniu trudności, z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie 

wykonać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i proste 

równania reakcji chemicznych, odpowiedzi udziela z pomocą nauczyciela. 

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował tych wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania, które są konieczne do dalszego kształcenia, nie potrafi 

rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet 

z pomocą nauczyciela, nie zna symboliki chemicznej, nie potrafi pisać prostych wzorów 



chemicznych i najprostszych równań reakcji chemicznych nawet z pomocą nauczyciela, nie 

potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami 

chemicznymi, braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy chemicznej. 

IV. Sposoby informowania uczniów i rodziców 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć i kryteriach oraz warunkach i trybie 

uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

2. Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być przez rodzica/opiekuna 

podpisane. 

3. Informacje o wiedzy, postępach, umiejętnościach i zachowaniu ucznia na lekcji chemii 

nauczyciel przekazuje rodzicom poprzez: 

a) zapisy w zeszycie przedmiotowym, 

b) w wiadomościach do rodzica przez dziennik elektroniczny, 

c) wychowawcę klasy, informując o poziomie wiedzy, umiejętnościach, o postępach oraz 

uzdolnieniach, 

d) konsultacje indywidualne. 

4. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. 

V. Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy 

niezadowalających wyników nauczania: 

1. Ustalenie wspólnie z uczniem, jakie umiejętności wymagają poprawy. 

2. Ustalenie z uczniem i rodzicem, w jaki sposób i w jakim terminie te umiejętności zostaną 

sprawdzone 


