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Przedmiotowe ocenianie 

z chemii 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 

im. mjr Henryka Dobrzańskiego 

   
 

 

 

 

 

 

  Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego  Oceniania: 

            1 .Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i 

                 sposobu   oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

                 oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

                 (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) 

            2.Wewnątrzszkolne Ocenianie 

            3. Podstawa programowa dla szkoły podstawowej 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowała: Małgorzata Przeradzka 
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 Wykaz umiejętności i wiadomości dla danego poziomu przedstawiany jest uczniom na 

początku roku szkolnego poprzez omówienie programu nauczania w danej klasie z 

jednoczesnym wskazaniem na kierunek pracy, częstotliwość oceniania i sposób uzyskania 

oceny. Oceny są jawne. Każdy uczeń na bieżąco jest informowany o ocenie. 

Podstawą  do wystawiania oceny  śródrocznej,  oceny rocznej oraz końcowej z chemii jest 

średnia ważona: 

dopuszczający  od   1,61 

dostateczny      od   2,56 

dobry                od   3,56 

bardzo dobry   od   4,75 

celujący            od   5,20 

 

 

     Za co uczeń otrzymuje  ocenę? 

 

• Praca klasowa, test 
 

1. Praca klasowa/test jest obowiązkowy. 

2. Częstotliwość prac klasowych/testów ustala nauczyciel na początku półrocza. 

3. Praca klasowa/test (40 minutowa) zapowiadane są 7  dni przed terminem pisania. 

4. Sprawdzona praca klasowa/test są oddane  uczniom w przeciągu  2 tygodni od daty ich   

przeprowadzenia . 

5. Punktacja za prace pisemne jest przeliczana na stopnie szkolne:. 

            100%   -   96%       celujący 

            95%   -   90%       bardzo dobry 

            89%   -   71%       dobry 

            70%   -   50%       dostateczny 

            49%   -   30%       dopuszczający 

            29%   -     0%       niedostateczny 

6. Uczeń, który ściągał, oddaje pracę, otrzymuje ocenę niedostateczną i nie przysługuje mu 

możliwość poprawy tej oceny. 

7. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub test ( nieobecność usprawiedliwiona), ma obowiązek 

napisać tę pracę w wyznaczonym przez nauczyciela terminie ( kryteria ocen nie zmieniają 

się). 

8. Uczeń musi poprawić ocenę z pracy klasowej/testu, jeżeli otrzymał ocenę niedostateczną w 

wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 

9. Nauczyciel wobec  ucznia, który świadomie unika zaliczenia danej partii materiału ( nie  

pisał pracy klasowej /testu i nie przyszedł w wyznaczonym terminie na poprawę) nie stosuje 

tygodniowego terminu zapowiedzi zaliczenia testu. Uczeń jest zobowiązany napisać go na 

najbliższej lekcji. 

 

• Kartkówka, sprawdzian (do 20 minut) 

 

1. Kartkówka nie musi być zapowiedziana, może obejmować wiadomości i umiejętności do 

trzech tematów. 

2. Poprawa kartkówki, sprawdzianu  może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela. 
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• Odpowiedź ustna 

 

1. Obejmuje treści ostatnich trzech tematów. 

2. Przy ocenianiu bierze się pod uwagę: 

✓  posługiwanie się terminologią chemiczną, 

✓ umiejętne wypowiadanie się zgodnie z tematem, 

✓ swobodę wypowiedzi, 

✓ poprawność merytoryczną, 

✓ samodzielność wypowiedzi, 

 

• Praca na lekcji   

 

        Uczeń otrzymuje ocenę za: 

✓ Prawidłowe odczytywanie informacji z układu okresowego i ich interpretację 

(przetwarzanie) 

✓ Wykonanie doświadczenia , podanie obserwacji i wniosków, 

✓ Poprawne pisanie równań reakcji chemicznych, 

✓ dokonywanie podstawowych obliczeń stosowanych w chemii 

✓ czytanie i interpretacja wykresów i danych liczbowych, 

✓ wykonanie notatki pisemnej , zgodnej z tematem i poprawnej pod względem 

merytorycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym,  sporządzonej estetycznie przy 

wkładzie własnym, 

✓ pracę indywidualną i w zespołach /tu: zaangażowanie, umiejętność komunikowania się i 

współpracy w zespole, korzystanie z innych źródeł informacji, efektywność pracy/ oceny w 

skali od  3- 6, w zależności zaangażowania. 

 

• Aktywność 

 
Pod pojęciem aktywności rozumiemy:  

✓ udzielanie prawidłowych odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania na  lekcji, 

✓ wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych, 

✓ prezentację referatu, metodę projektu. 

 

 

• Praca domowa 

 

 Obejmuje rozwiązanie zadania domowego przez ucznia w zeszycie. 

1. Wykonanie pracy domowej jest obowiązkowe. 

2. Za nie wykonanie pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

3. Za brak zeszytu przedmiotowego  z pracą domową uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

4. Za brak uzupełnienia wcześniej nie wykonanej pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

5. Nie każda praca domowa musi być oceniona. 

 

Notoryczne nie przynoszenie  podręcznika lub innych równie obowiązkowych materiałów może 

spowodować obniżenie oceny z zachowania. 
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Formy aktywności i ich waga: 

• praca klasowa/test 10 

• osiągnięcia w konkursach 10 

• sprawdzian (do 20 minut) 8 

• kartkówka 7 

• odpowiedź ustna 7 

• aktywność 4 

• praca na lekcji 5 

• praca domowa 5 

• praca dla chętnych 7 

 

 W stosunku do ucznia, u  którego stwierdzone specyficzne trudności w nauce            

uniemożliwiające  sprostanie wymogom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu na- 

uczania, potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej stosuje się obniżenie 

wymagań i pracę z uczniem zgodnie z zaleceniami. 

       Podstawę oceny półrocznej, rocznej i końcowej stanowią oceny uzyskane w poszczególnych 

formach aktywności. 

         

         Przy wystawianiu oceny na koniec roku szkolnego uwzględnia się pracę i wyniki z całego 

roku. 

 

                            Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia 

 

Wymagania podstawowe 

Konieczne /na stopień dopuszczający/ 

Podstawowe /  na stopień dostateczny/ 

 

Obejmują treści i umiejętności: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Rozszerzające/na stopień dobry/ 

Dopełniające / na stopień bardzo dobry/ 

Wykraczające /na stopień celujący/ 

Obejmują treści i umiejętności: 

• najważniejsze w uczeniu się chemii • mniej przydatne niż zaliczone do 

wymagań podstawowych 

• łatwe dla  ucznia  nawet mało zdolnego • wymagające korzystanie z różnych 

źródeł 

• często pojawiające się w  procesie 

nauczania 

• umożliwiające rozwiązywanie 

problemów 

• uniwersalne i niezbędne na danym etapie 

kształcenia 

• wyjątkowo złożone i twórcze naukowo 

• użyteczne w życiu codziennym • Pozwalające łączyć wiedzę z z  różnych 

przedmiotów i dziedzin. 

 


