
Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach chemii 

 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania i wystawienia minimalnej ilości ocen 

bieżących, ze zróżnicowanych form kontroli zgodnie z kryterium ,,ilość zaplanowanych zajęć 

edukacyjnych w tygodniu 
X 

2 +1”, przy czym oceny z prac pisemnych muszą stanowić 60 % oceny 

semestralnej, praca na lekcji 20 % oraz aktywność 20 % uwzględniając zaokrąglenie do góry. 

 

2. W przypadku wystawienia przez nauczyciela większej ilości ocen uwzględnia się najlepsze   

oceny ze zróżnicowanych form kontroli . 

 

3. Minimalna ilość ocen z przedmiotu zależy od tygodniowego wymiaru godzin co uwzględnia 

poniższa tabela : 

 

Tygodniowy 

wymiar 

godzin 

Prace pisemne 

zaliczeniowe                        

( sprawdzian, 

praca 

klasowa, e-

test ) 

Kartkówka/ 

odpowiedź 

ustna 

Praca na lekcji, 

 aktywność ucznia 

(w tym prace 

domowe) 

Suma ocen 

 

 

1 2  1 1 4 

2 3 1 1 5 

 

4.   Ocena śródroczna/końcoworoczna jest wyznaczana  na podstawie ilości wymaganych najlepszych 

ocen ( jeżeli nauczyciel przewiduje więcej  - zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania niż 

wymagane tj z tabelą powyżej ). 

 

5. Podstawą  klasyfikowania semestralnego/końcoworocznego ucznia  jest uzyskanie przez niego 

minimalnej ilości ocen z danego przedmiotu . 

 

6. Podstawą  zaliczenia prac pisemnych sprawdzających wiedzę ucznia w semestrze (sprawdziany, 

prace klasowe, e-testy ) jest  uzyskanie przez ucznia 50% ocen +1 ocen wymaganych minimalnym 

wymiarem tygodniowym godzin danego przedmiotu. 

 

7.   W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianym sprawdzianie, teście lub pracy klasowej w I 

terminie uczeń powinien odpowiednio przystąpić do sprawdzianu, testu lub pracy klasowej z zakresu 

materiału, który obejmowała praca pisemna w II terminie. 



 

 

8. Uczniom przysługuje prawo poprawy  prac pisemnych: testów, sprawdzianów, prac klasowych 

do 60 % prac wymaganych minimalnym wymiarem tygodniowym godzin danego przedmiotu 

w terminie określonym statutowo po zaproponowaniu przewidywanej oceny semestralnej 

/końcoworocznej z danego przedmiotu.  

 

9. Oceny semestralne/końcoworoczne wystawiane są według schematu  : 

 

Przedział Ocena 

0,00 – 1,59  niedostateczny  

1,60 – 2,59  dopuszczający  

2,60 – 3,74  dostateczny  

3,75 – 4,59  dobry  

4,60 – 5,49  bardzo dobry  

5,50 – 6,00  celujący  

 

10 . Ocena proponowana może ulec zmianie i może być niższa od przewidywanej. 

 

11 .Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 

uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje 

z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

     12. Uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzice mogą złożyć wniosek  z uzasadnieniem 

do dyrekcji szkoły o umożliwienie podwyższenia proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej w 

terminie do 3 dni roboczych od przekazania informacji o ocenach proponowanych.  

 

13. O podwyższenie proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może ubiegać się uczeń, który: 

a) systematycznie uczęszczał na zajęcia, także w kształceniu na odległość; 

b) nieobecności na tych zajęciach są w większości usprawiedliwione; 

c) przystąpił do minimalnej ilości wymaganych  sprawdzianów w danym okresie w pierwszym 

lub drugim terminie, także przeprowadzanych w kształceniu na odległość; 

d) którego spotkało zdarzenie losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danego 

przedmiotu. 

 



14. Oceny spełniania przez ucznia ww. warunków dokonuje nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń chce 

podwyższyć ocenę. 

 

15. Po pozytywnej decyzji nauczyciel danych zajęć edukacyjnych przygotowuje zestaw zadań, ćwiczeń i 

pytań i przeprowadza kontrolę wiedzy i umiejętności ucznia w sposób określony w zasadach 

kształcenia na odległość. Jeżeli uczeń nie uzyskał oceny, o którą się ubiegał, proponowana ocena 

pozostaje bez zmian.  

 

OCENIANIU PODLEGAJĄ: 

1. Wypowiedzi ustne: 

Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech  ostatnich lekcji, w przypadku 

lekcji powtórzeniowej z     całego działu. 

 

2. Aktywność na lekcji (krótkie wypowiedzi ) oceniana jest poprzez plusy i minusy: 

 

  pięć plusów sumuje się w ocenę bardzo dobrą, 

  pięć minusów sumuje się w ocenę niedostateczną, 

 znaki redukują się 

 

3. Prace pisemne: ( testy  sprawdziany , e testy , prace klasowe, kartkówki ) 

 

  Sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem (na każdy sprawdzian nauczyciel 

wyznacza dwa terminy ).  Sprawdziany, kartkówki  mogą być przeprowadzane również w formie 

ustnej.   

 Kartkówki z 1-3 ostatnich lekcji (nie są zapowiadane) sprawdzają przygotowanie ucznia do 

bieżącej lekcji.  

  W klasie maturalnej również sprawdziany i kartkówki obejmujące materiał powtórzeniowy do 

egzaminu maturzysty. 

  Ocenę celującą ze sprawdzianu można uzyskać po osiągnięciu max liczby punktów ( 100%). 

  Jeżeli uczeń zachowuje się niewłaściwie podczas sprawdzianu, testu lub kartkówki tj. swoim 

zachowaniem przeszkadza kolegom w pisaniu sprawdzianu, zagląda do kolegi w ławce, odwraca 

się do kolegi, nie odkłada długopisu na prośbę nauczyciela (sygnał zakończenia pracy), nie 

oddaje pracy na prośbę nauczyciela wtedy, uzyskana ocena zostaje obniżona o jedną jednostkę. 

W przypadku braku poprawy zachowania  nauczyciel odbiera uczniowi pracę, co jest 

równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej. 

  Nie przewiduje się poprawy ocen uzyskanych z wypowiedzi ustnych, kartkówek i  zadań 

domowych. 



 

4.  Praca w grupach (ćwiczenia w klasie i poza klasą, projekty): 

 

 Podczas pracy w grupach oceniane jest: poprawne wykonanie doświadczeń, umiejętność 

posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, pozyskiwania informacji z różnych źródeł, 

wykonywania schematów doświadczenia, komunikowania się i współpracy w zespole. 

  Za pracę w grupie uczniowie otrzymują tę samą ocenę. 

5.  Ocenianiu podlegają również  :   

 

 prezentacje ,  

 ćwiczenia praktyczne,  

 prace domowe ( dla chętnych )  

 inne formy zlecone przez nauczyciela . 

 

 

6. Brak przygotowania: 

 

 Każdy uczeń ma możliwość zgłoszenia nieprzygotowania - pisemnie (np. na kartce) przed lekcją, 

po wejściu do klasy 1 godz. chemii  w tygodniu oznacza 1 nieprzygotowanie na semestr zaś 2 

godz. w tygodniu oznacza 2 nieprzygotowania na semestr.  

  Po wyczerpaniu liczby ‘’nieprzygotowań’’, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną ( liczoną jako 

aktywność). 

 Nie ma możliwości zgłoszenia „np” w czasie lekcji powtórzeniowej oraz w czasie lekcji, na 

której odbywa się sprawdzian.  

  Nieprzygotowania niewykorzystane w pierwszym semestrze nie przechodzą na drugi semestr  

 

7.  Pozostałe kwestie rozstrzygają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 

 

  Ustala się procentowy przelicznik punktów na poszczególne oceny ze sprawdzianów i kartkówek 

pisemnych lub ustnych  

 

 

 

 

 

 

 

Punkty Stopień 
100 % celujący 

85-99 % bardzo dobry 
75-85 % dobry 
55-74 % dostateczny 
40-54% dopuszczający 
0-39% niedostateczny 

  



 

Kryteria oceniania postępów edukacyjnych na poszczególne oceny . 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

 a) wykazał się wiadomościami i umiejętnościami na ocenę bardzo dobrą, 

 b) rozwiązuje samodzielnie zadania i problemy niestandardowe, nie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej  

   klasie,  

 c) ma konkretne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach,  

 d) ocenia skuteczność i przydatność własnej wiedzy i umiejętności, samodzielnie je poszerza, sprawnie 

 korzysta z różnorodnych  źródeł informacji , 

 e) na lekcjach jest bardzo aktywny. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, 

b) potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy i sprawnie posługiwać się nimi w praktyce, 

c) pracuje systematycznie, z pełnym zaangażowaniem i aktywnością, 

d) udziela odpowiedzi wyczerpujących pod względem merytorycznym zgodnie z treściami programowymi, 

e) łączy wiedzę z pokrewnych przedmiotów, 

f) jest aktywny na lekcjach. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

a) opanował pełen zakres wiadomości teoretycznych, jednak nie zawsze potrafi zastosować je w 

rozwiązywaniu problemów, 

b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

c) niemal bezbłędnie wykonuje zadania wymagające zastosowania wiadomości , 

d) umiejętności przewidzianych w programie nauczania. 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

a) opanował najważniejsze wiadomości i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na poziomie 

wyższym, 

b) radzi sobie z rozwiązywaniem zadań o średnim stopniu trudności, 

c) stara się pracować w miarę systematycznie, wykazuje postępy, 

d) jego aktywność na lekcjach jest sporadyczna, 

e) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji. 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 



a) ma problemy w samodzielnym opanowaniu zadań o niskim stopniu trudności, lecz przy pomocy 

nauczyciela potrafi je 

rozwiązać, 

b) ma właściwy stosunek do przedmiotu, 

c) ma duże braki w wiedzy, które można usunąć w dłuższym okresie czasu, 

d) ma postawę bierną, ale odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać 

proste  

  zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, które umożliwiają edukację na następnym 

etapie. 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w programie nauczania danego 

przedmiotu, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z 

tego przedmiotu 

b) nie rozumie prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności, 

c) nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela, odtworzyć fragmentarycznej wiedzy, 

d) nie podejmuje prób rozwiązywania zadań, nawet przy pomocy nauczyciela, 

e) wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do pracy. 

 


