Przedmiotowy system oceniania - CHEMIA
Rodzaj ocenianych aktywności na lekcji chemii:
Prace pisemne:
a) sprawdzian– waga 3
b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji,
może być niezapowiedziana – waga 2
c) referaty – waga 1
d) zadania domowe – waga 1
e) karty pracy – waga 1
Wypowiedzi ustne:
a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji – waga 2
b) wystąpienia (prezentacje) – waga 2
c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji, doświadczenia – waga 2
2. Skala ocen:
Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według skali:
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1
W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe
wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.
1.

Zasady przeliczania punktów z prac pisemnych:

Ocena
niedostateczna
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
celująca

Przedział procentowy
0%–29%
30%–49%
50%–74%
75%–89%
90%–99%
100%

O ocenie klasyfikacyjnej decyduje średnia ważona według następujących progów:

3.

Ocena
niedostateczna

Przedział wartości średniej
Poniżej 1,75

dopuszczająca
dostateczna
dobra

1,75–2,69
2,70–3,59
3,60–4,49

bardzo dobra
celująca

4,50–5,39
5,40–6,00

Wymagania programowe oraz kryteria oceniania
Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który nie spełnia poziomu wymagań koniecznych:
▪ nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,
▪ nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych ani praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet
z pomocą nauczyciela,
▪ nie zna treści i zastosowań podstawowych praw, pojęć i systematyki chemicznej,

▪ nie potrafi sformułować obserwacji doświadczenia chemicznego.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne dotyczące zapamiętania
wiadomości:
▪ jest w stanie zapamiętać i przypomnieć sobie treści podstawowych praw chemii, podstawowych
właściwości chemicznych, najważniejszych zjawisk chemicznych,
▪ rozwiązuje przy pomocy nauczyciela proste zadania teoretyczne i praktyczne,
▪ poprawnie formułuje obserwacje dotyczące doświadczenia chemicznego.
▪ Do wymagań koniecznych jest zaliczane również opanowanie najbardziej przystępnych, najczęściej
stosowanych i praktycznych treści programowych. Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne
do dalszego kontynuowania nauki chemii oraz przydatne w życiu codziennym. W świetle tego zapisu
ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który:
▪ ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, ale braki te
nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu
dalszej nauki,
▪ zna treść podstawowych praw chemii, definicje najważniejszych wielkości, zapisuje właściwe prawa i
wzory z przedstawionego zestawu, potrafi przygotować tablice wzorów z zakresu zrealizowanego
materiału,
▪ rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, odczytuje
wartości z wykresów, umie sporządzić wykres na podstawie tabeli, potrafi zapisać wzorem prawa lub
definicje, obliczyć wartość definiowanych wielkości, wyprowadza jednostki,
▪ zna przykłady stosowania praw chemii w życiu codziennym.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe dotyczące zrozumienia
wiadomości. Uczeń przy niewielkiej pomocy nauczyciela:
▪ umie wyjaśnić, od czego zależą podstawowe właściwości chemiczne i struktura związków
chemicznych,
▪ zna jednostki i relacje matematyczne wiążące zmienne występujące w prawach chemicznych,
▪ zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa chemii oraz umie je potwierdzić odpowiednimi, prostymi
eksperymentami.
Wymagania podstawowe obejmują treści przystępne, proste, uniwersalne, niezbędne do dalszej nauki
chemii, użyteczne praktycznie dla ucznia. Według brzmienia powyższego zapisu ocenę dostateczną
uzyskuje uczeń, który:
▪ opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na podstawie wymagań
minimum programowego,
▪ ma umiejętności określone na ocenę dopuszczającą oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i
praktyczne o średnim stopniu trudności,
▪ interpretuje wzory i prawa chemiczne w sposób odtwórczy, przekształca wzory, opisuje zjawiska,
posługując się odpowiednią terminologią, z wykresu oblicza wartości wielkości chemicznych oraz
wyznacza ich zmiany, interpretując wykresy.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające, które dotyczą stosowania
wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych:
▪ posługuje się wiadomościami, które są rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych,
▪ potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzysta przy tym ze
słowników, tablic i innych pomocy naukowych, w tym w wersji elektronicznej.
Wymagania obejmują treści o zwiększonym stopniu trudności, rozszerzone, przydatne do stosowania w
chemii, użyteczne ogólnie w praktyce. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
▪ nie przyswoił w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował
jena poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym,
▪ opanował umiejętności określone na ocenę dostateczną oraz poprawnie rozwiązuje i wykonuje
samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, a także korzystając z wykresu, potrafi
przedstawić występujące zależności w funkcji innych zmiennych, np. w postaci logarytmicznej,
▪ w obrębie danego działu umie powiązać różne prawa, zjawiska i zasady oraz zastosować je do
rozwiązania zadań rachunkowych i problemów teoretycznych, przeprowadza samodzielnie

doświadczenie, stosując właściwe przyrządy i metody pomiarowe, a także poprawnie formułuje
wniosek wynikający z doświadczenia.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające dotyczące stosowania
wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych. Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności do:
▪ przeprowadzania szczegółowej analizy procesów chemicznych,
▪ projektowania doświadczeń potwierdzających najważniejsze prawa chemii oraz właściwości
pierwiastków i związków chemicznych,
▪ rozwiązywania złożonych zadań obliczeniowych, np. wyprowadzania wzorów, analizy wykresów.
Wymagania dopełniające obejmują treści o znacznym stopniu trudności, stosowane specjalistycznie. Wobec
tego ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
▪ opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania realizowanym
w danej klasie,
▪ opanował umiejętności określone na ocenę dobrą oraz sprawnie posługuje się zdobytymi
wiadomościami z różnych działów chemii, logicznie je łączy, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne zawarte w programie nauczania,
▪ stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów łączących różne działy chemii,
▪ swobodnie posługuje się terminologią chemiczną,
▪ potrafi zaprojektować doświadczenie i przeprowadzić analizę wyników, uwzględniając rachunek
błędów, a także podaje poprawne obserwacje sekwencji doświadczeń chemicznych i formułuje
właściwy wniosek wynikający z przeprowadzonych reakcji następczych.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające, tzn. obejmujące wiadomości
i umiejętności znacznie wykraczające poza realizowany program nauczania w danej klasie:
▪ inicjuje akcje wykraczające poza ramy programowe,
▪ sporządza z własnej inicjatywy materiały stanowiące pomoc przy realizacji treści programowych,
▪ posługuje się bogatym słownictwem inżynieryjno-technicznym,
▪ jest finalistą lub laureatem olimpiady chemicznej,
▪ jest finalistą lub laureatem konkursu chemicznego zorganizowanego pod patronatem
wojewódzkiego kuratora oświaty.
Wymagania wykraczające obejmują treści nie zawarte w programie nauczania, mają charakter
naukowo-specjalistyczny i znaczny stopień trudności. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
▪ opanował umiejętności określone na ocenę bardzo dobrą,
▪ ma wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie,
▪ samodzielnie zdobywa wiedzę z różnych źródeł,
▪ rozwija swoje zainteresowanie chemią,
▪ biegle rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,
▪ przedstawia oryginalne sposoby rozwiązania zadań i samodzielnie rozwiązuje zadania
wykraczające poza program nauczania danej klasy,
▪ samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je i analizuje wyniki,
▪ przeprowadza rachunek błędów, w tym korzystając z zasad rachunku różniczkowego,
▪ formułuje hipotezy i weryfikuje je jakościowo i ilościowo,
▪ osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach z dziedziny chemii,
▪ popularyzuje chemię, przygotowując odczyty, doświadczenia,
▪ pomaga organizować szkolne konkursy chemiczne.
4.

Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów
1) Prace klasowe/ sprawdziany muszą być zapowiedziane z wyprzedzeniem co najmniej siedmiu dni
kalendarzowych. Za zapowiedź sprawdzianu należy uważać również formę cyfrową widniejącą w
kalendarzu elektronicznym.
2) Kartkówka jest formą sprawdzenia wiedzy bieżącej. Jeśli dotyczy trzech ostatnich lekcji, może być
niezapowiedziana.
3) Kartkówka może być też formą sprawdzenia zadania domowego, w tym znajomości procedury
eksperymentu chemicznego.

4) Termin poinformowania ucznia o ocenie z pracy pisemnej wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia
napisania tej pracy.
5) Uczeń może zgłosić na początku lekcji jedno nieprzygotowanie w ciągu półrocza, bez podania
powodu. Fakt, ten zostaje odnotowany w dzienniku jako np.- nieprzygotowanie lub bz- brak
zadania. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu go do odpowiedzi skutkuje
otrzymaniem przez niego oceny niedostatecznej.
6) Jeżeli uczeń jest nieobecny w dniu oceniania jakiejś umiejętności, zamiast oceny stosuje się przy
jego nazwisku adnotację „nb”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w
dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce
„nb” ocenę niedostateczną
7) Uczeń ma obowiązek zaliczyć wszystkie prace klasowe i sprawdziany w terminie uzgodnionym z
nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do
szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym
terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły.
8) W przypadku niezaliczenia wszystkich prac klasowych/sprawdzianów ocena klasyfikacyjna nie
musi wynikać ze średniej ważonej.
5. Częstotliwość sprawdzania
1) Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel powinien zrobić odpowiedni wpis w
dzienniku w momencie zapowiedzi pracy).
2) Jeżeli przedmiot jest realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo, nauczyciel wystawia ocenę
klasyfikacyjną z co najmniej trzech ocen cząstkowych (w tym jednej pracy pisemnej); jeżeli przedmiot jest
realizowany w wymiarze dwie godziny tygodniowo- minimum 4 oceny.
3) Na wybranych lekcjach pisemne prace domowe są sprawdzane ilościowo, zaś jakościowo w miarę potrzeb,
nie rzadziej niż raz w semestrze.
4) Jeśli praca klasowa nie odbędzie się z powodu nieobecności nauczyciela, należy ponownie uzgodnić termin
z uczniami, przy czym nie obowiązuje siedmiodniowe wyprzedzenie.
6. Zasady korygowania ocen niedostatecznych:
1) Uczeń, który otrzymał z pracy klasowej/ sprawdzianu ocenę niedostateczną, ma możliwość jej poprawy w
ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, oddania i omówienia sprawdzianów przez nauczyciela.
2) Uczeń korzystający podczas pracy sprawdzającej (praca klasowa, kartkówka) z niedozwolonych form
pomocy rozpoczyna pisanie pracy od nowa w momencie ujawnienia tych form pomocy, bez wydłużenia
czasu pracy.
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