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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW: 
„CHEMIA” I „CHEMIA – PRAKTYKA LABORATORYJNA” 

 
 
(aktualizacja 03.09.2018) 

„Uczyńcie mierzalnym to, co ważne,  
nie zaś ważnym to, co mierzalne...” 

 

Ocenianie i kontrolowanie osiągnięć ucznia odgrywa szczególną rolę w procesie dydaktycznym. 
Dokonując oceny osiągnięć ucznia, badane są jego wiadomości, umiejętności oraz postawy. Na co dzień  
w pracy z uczniami stosowane są różne metody pomiaru osiągnięć, a uczniowie otrzymują oceny cząstkowe 
z danego zakresu treści programowych. Oceniane są także: zaangażowanie ucznia, systematyczność oraz 
uwzględnia się i oszacowuje ogólny stan jego osiągnięć. 

Ocena semestralna diagnozuje jego osiągnięcia, wspiera ucznia w osiąganiu celów, a co 
najważniejsze motywuje ucznia do dalszej pracy.  

 

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów 
 

Stopień opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności będzie sprawdzany za pomocą: 
■ wypowiedzi ustnych - (ocenianych pod względem rzeczowości, stosowania języka przedmiotu, umiejętności 
formułowania dłuższych wypowiedzi) udzielanych w wyniku: 

✓ wezwania ucznia do odpowiedzi ustnej przez nauczyciela; 
✓ aktywności ucznia na lekcjach; 

Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 
powtórzeniowych  z całego działu – dla zakresu podstawowego. Dla uczniów nauczanych w zakresie 
rozszerzonym przy odpowiedzi ustnej obowiązuje cały aktualnie omawiany dział. 
■ prac klasowych, testów pisemnych: 

✓ zamkniętych, jednokrotnego wyboru (znajomość, wykorzystanie treści); 
✓ otwartych (obliczenia chemiczne, interpretacja wykresów itp.); 
✓ mieszanych (zawierających pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz obliczenia 

chemiczne). 
Prace te są przeprowadzane po zakończeniu całego działu, zapowiadane tydzień wcześniej. 
■ kartkówek - obejmujących materiał z trzech ostatnich lekcji – bez zapowiedzi, nie podlegają poprawie; 
■ obserwacji i dyskusji prowadzonych podczas pracy badawczej w szkolnym laboratorium gdzie ocenia 
się: 

✓ przygotowanie teoretyczne do doświadczenia; 
✓ poprawność języka chemicznego; 
✓ schematyczny rysunek użytej aparatury, szkła wraz z opisem przeprowadzonego doświadczenia; 
✓ formułowanie obserwacji przebiegu reakcji, zapis równania chemicznego; 
✓ wyciąganie wniosków, logiczne myślenie, kojarzenie zjawisk; 

■ prac domowych; 
■ zeszytu przedmiotowego; 
■ referatów i prac dodatkowych (prezentacje, wykonanie pomocy dydaktycznych: schematy, plansze, 
wykresy, rysunki, okazy wzbogacające zbiory i inne) - nauczyciel ocenia estetykę prac, źródła pomocnicze 
oraz zaangażowanie ucznia w powierzone mu zadanie.  
 Skala ocen uwzględnia stosowanie znaku „+”  przy ocenach cząstkowych. Przy ocenie odpowiedzi 
ustnych, sprawdzianów, doświadczeń, aktywności oraz prac domowych stosuje się róże poziomy wymagań, 
gwarantujące otrzymanie przez ucznia odpowiednich ocen. 

 
Ocenianie – szczegóły PZO 

 
1. Sposoby informowania uczniów i rodziców. 

• Na pierwszych lekcjach nauczyciel informuje uczniów o zasadach oceniania z nauczanego 
przedmiotu. 

• Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu.  

• O ocenach cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców na zebraniach 
rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen. 
Ponadto rodzice informowani są o ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

•  
2. Przedmiotowe Zasady Oceniania uwzględniają główne ramy i systemy wartości określone Szkolnym 
Systemem Oceniania oraz propozycje i oczekiwania ze strony uczniów. 
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3. Ocenianie jest jawne, oparte o opracowane kryteria, a oceny stawiane przez nauczyciela uzasadnione. 
Każdy uczeń ma prawo zgłoszenia się do nauczyciela w celu weryfikacji oceny ze sprawdzianu pisemnego 
(nieprawidłowa punktacja, przeoczenie odpowiedzi itp.). 
 
4. W przypadku prac klasowych, przyjmuje się skale punktową przeliczaną na oceny cyfrowe według 
kryteriów uwzględniających następujące skale procentowe: 
 
100% - 95% - ocena celująca (6) 
94% - 91% - ocena bardzo dobra plus (5+) 
90% - 85% - ocena bardzo dobra (5) 
84% - 80% - ocena dobra plus (4+) 
79% - 70% - ocena dobra (4) 
69% - 63% - ocena dostateczna plus (3+) 
62% - 51% - ocena dostateczna (3) 
50% - 46% - ocena dopuszczająca plus (2+) 
45% - 30% - ocena dopuszczająca (2) 
29% - 0% - ocena niedostateczna (1) 
 

W przypadku kartkówek – ocena bardzo dobra: 85 -100%; sprawdzian może zawierać zadanie 
dodatkowe na ocenę celującą. 
Przedstawione kryteria stosowane są dla poziomów: podstawowego i rozszerzonego. 

Na koniec roku szkolnego przewidziany jest test diagnostyczny obejmujący materiał od początku 
danego roku szkolnego. Test ten jest obowiązkowy dla uczniów realizujących program rozszerzony – (z 
wagą 3), nie podlega poprawie. 

Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne do wglądu uczniom, w terminie dwóch tygodni od 
momentu ich napisania. 

 
5. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z każdej pracy klasowej - tylko raz w ciągu dwóch 
tygodni po oddaniu prac (dokładny termin jest ustalany wspólnie przez uczniów i nauczyciela). Dla 
wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy. W dzienniku umieszczana jest średnia z ocen 
uzyskanych z pracy klasowej i poprawy zaokrąglona do 0,5 oceny – w przypadku uczniów realizujących 
zakres rozszerzony, dla zakresu podstawowego, liczona jest tylko jedna (wyższa) ocena. 
 Uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa w pracy pisemnej w określonym przez nauczyciela dniu. 
Nieobecność na pracy klasowej może być usprawiedliwiona wyłącznie chorobą ucznia (lub pilnymi sprawami 
rodzinnymi) i potwierdzona przez rodziców lub lekarza. 
 Jeżeli uczeń nie usprawiedliwił swej nieobecności jest zobowiązany do napisania pracy na 
najbliższej lekcji, na której jest obecny. Rezygnacja z poprawy w wyznaczonym terminie wiąże się  
z otrzymaniem oceny niedostatecznej i utratą szansy na powtórne napisanie danej pracy klasowej.  
 W odpowiednich sytuacjach, można przeprowadzić krótkie sprawdziany (10 – 20 min.), bez 
wcześniejszej zapowiedzi, z zakresu materiału obejmującego trzy ostatnie lekcje (tzw. kartkówki), 
zastępujące odpowiedź ustną. Oceny z tej formy sprawdzania wiedzy ucznia są ostateczne i nie 
podlegają poprawie. 
 Uczeń korzystający podczas kontrolnych prac pisemnych z niedozwolonej pomocy, 
podpowiedzi lub świadomie zmieniający wyznaczoną grupę otrzymuję ocenę niedostateczną, której 
nie może poprawić. Uczeń podpowiadający lub pozwalający spisywać odpowiedzi z własnej pracy 
również otrzymuje ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie. 
 

Prace klasowe i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego  
i udostępniane do wglądu, na prośbę ucznia lub rodzica. 
 
 
6. Uczeń ma prawo zgłosić tzw. nieprzygotowanie do lekcji (raz w semestrze – gdy uczeń realizuje 
zakres podstawowy, dwa razy w semestrze – jeśli rozszerzony). Nieprzygotowanie nie dotyczy 
zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów oraz innych prac z wyznaczonym terminem realizacji np. 
referatów. 
 
7. Podstawą klasyfikowania ucznia jest obecność na co najmniej 50% zajęć lekcyjnych i uzyskanie co 
najmniej połowy ocen w każdej kategorii wagowej z prac pisemnych przeprowadzonych w danym 
semestrze/roku szkolnym. 
 
8. Zasady wystawiania oceny semestralnej/końcowej (rocznej). 
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Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej (semestralnej/rocznej) przyjmuje się następującą wagę ocen 
cząstkowych: 
a) 2 - przy ocenianiu odpowiedzi ustnych ucznia, kartkówek , pracy badawczej w laboratorium i innych form 
aktywności ucznia na lekcjach. 
b) 3 - przy ocenianiu prac klasowych. 
 
Podczas liczenia średniej ważonej przyjmujemy, że „+” oznacza 0,5 oceny, np.: wartość oceny 4+ wynosi 4,5 
Ocena klasyfikacyjna semestralna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. 
Ocenę roczną oblicza się jako średnią ważoną ocen z całego roku szkolnego. 
 
Ocena końcowa wystawiana uczniom klas z trzyletnim cyklem nauczania chemii wynika z następujących 
wag ocen rocznych: 
0,1 - waga oceny za pierwszy rok nauki (A), 
0,3 - waga oceny za drugi rok nauki (B), 
0,6 - waga oceny za trzeci rok nauki (C) 
stosując wzór: 
Ocena końcowa = 0,1 A + 0,3B +0,6C 
Średnia ważona z danego semestru/roku szkolnego jest zaokrąglana w następujący sposób: 
 
Poziom podstawowy i rozszerzony: 
1,0 - 1,69 ocena niedostateczna 
1,70 - 2,49 ocena dopuszczająca 
2,50 - 3,49 ocena dostateczna 
3,50 - 4,49 ocena dobra 
4,50 - 5,49 ocena bardzo dobra 
5,50 - 6,00 ocena celująca 

 
9. Uczeń ma prawo do podwyższenia proponowanej oceny semestralnej/rocznej poddając się ustalonej 
formie sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 
Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny rocznej: 

✓ Nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus  
o przewidywanej ocenie rocznej co najmniej na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady 
pedagogicznej 

✓ Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko  
w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, 
o którą się ubiega, lub od niej wyższa. 

✓ gdy średnia ważona jest niższa maksymalnie o 0,1 od wartości pozwalającej otrzymać wyższą 
ocenę np.: 2,40;  3,40 itd. to uczeń może ją podwyższyć poprawiając ocenę z działu, z którego 
otrzymał najniższą ocenę w trakcie semestru/roku szkolnego. 

✓ gdy średnia ważona jest niższa niż o 0,1 od wartości uprawniającej do otrzymania oceny wyższej  
i wynosi np.: 3,2; 4,3 itd. to aby otrzymać ocenę wyższą (w pierwszym przykładzie 4, a drugim 5), 
uczeń będzie musiał napisać sprawdzian z całego semestru/roku szkolnego w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela. 

Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 
✓ frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% ( z wyjątkiem długotrwałej 

choroby), 
✓ usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na danych zajęciach edukacyjnych 
✓ przystąpienie do wszystkich sprawdzianów pisemnych przeprowadzanych na koniec działu 
✓ skorzystanie z wszystkich proponowanych wcześniej przez nauczyciela form poprawy 

 

 

 

Zasady oceniania z przedmiotu „Chemia – praktyka laboratoryjna” 
 

Oceniana będzie przede wszystkim praca badawcza ucznia:  

- aktywność na zajęciach 

- sprawny i bezpieczny sposób posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym 

- znajomość i stosowanie zasad bezpiecznego korzystania z pracowni chemicznej 

- wypełnianie kart pracy (schemat doświadczenia, obserwacje i wnioski) 
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- test dotyczący Regulaminu Pracowni Chemicznej oraz zasad BHP podczas pracy z odczynnikami 

chemicznymi 

- przykładowe arkusze zadań przedmaturalnych dotyczących praktyki laboratoryjnej 

Wszystkie oceny uzyskane w trakcie roku szkolnego z przedmiotu „Chemia – praktyka 

laboratoryjna” są jednakowej wagi. Ocena semestralna jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych 

uzyskanych w trakcie semestru, a ocena roczna, średnią arytmetyczną ocen cząstkowych uzyskanych  

w trakcie całego roku szkolnego. 

 
 Nauczyciel ma prawo podnieść ocenę semestralną i roczną (gdy średnia  zbliżona jest do progu 0,5), 

doceniając zaangażowanie ucznia w procesie dydaktycznym, wysoką frekwencję, systematyczną naukę, 

dobre sprawowanie, aktywność na zajęciach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych związanych  

z przedmiotem lub w związku z uzyskaniem przez ucznia wysokiego wyniku z próbnej matury. 

 
 Opracowanie: Paweł Banach 


