
 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii 

 

 Przedmiotowy System Oceniania z chemii opracowano w oparciu o: 

1. Rozporządzenie MEN 

2. Podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie nauczania chemii w szkole 

podstawowej. 

3. „Program nauczania chemii w szkole podstawowej- Chemia Nowej Ery” T.Kulawik i M.Litwin. 

4. Statut i Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 Cele oceniania 

1. Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w 

sytuacjach typowych i problemowych. 

2. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności praktycznych. 

3. Kształtowanie postaw ucznia. 

4. Kształtowanie umiejętności logicznego samodzielnego myślenia. 

5. Wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu umiejętności uczniów i pomoc w 

wyborze formy wyrównania braków lub pokonaniu trudności. 

 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach 

programowych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

 Dodatkowo nauczyciel zapoznaje uczniów 

z wymaganiami programowymi z każdego działu przed terminem pracy klasowej. 

2. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 



3. Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców. 

4. Ocenianiu podlegają wiadomości, umiejętności i aktywność ucznia podczas lekcji 

 

Ocenianie i klasyfikowanie uczniów: 

Oceny: 

W nauczaniu chemii w klasach VII - VIII uczniowie podlegają ocenianiu bieżącemu, 

okresowemu oraz sumującemu, czyli rocznemu w stopniach według skali: 

− stopień celujący 6 

− stopień bardzo dobry 5 

− stopień dobry 4 

− stopień dostateczny 3 

− stopień dopuszczający 2 

− stopień niedostateczny 1 

Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku (+) oraz znaku (-). 

Ocenianie wspomagające: 

Uczeń może otrzymać plus (+) za aktywność na lekcji. Rozliczanie plusów odbywa się na 

bieżąco. Za 3 plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

• pisemne 

1. Prace klasowe, testy, sprawdziany są obowiązkowe. 

2. Uczeń pisze prace klasowe(sprawdzian) na zakończenie każdego działu. O terminie ich 

przeprowadzenia oraz zakresie wiadomości i umiejętności jest informowany 

z tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Uczeń ma prawo raz w semestrze do poprawy oceny uzyskanej z pracy klasowej(sprawdzianu). 

Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od podania 

informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę raz i jest brana pod uwagę ocena 



z pracy poprawionej. 

4. Uczeń nieobecny na pracy klasowej(sprawdzianie) musi ją napisać w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem. 

5. Krótkie sprawdziany ( kartkówki) do 15 min obejmują wiadomości maksymalnie 

z trzech ostatnich lekcji. Krótkie sprawdziany nie muszą być zapowiadane i nie 

podlegają poprawie. 

6. Testy, dłuższe sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

7. Prace klasowe nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. 

8. Zadania domowe sprawdzane są na bieżąco, a ocenianie 1 -2 razy w semestrze. 

• ustne 

1. Odpowiedzi ustne sprawdzają znajomość faktów, pojęć, praw, wzorów, procedur prostych i złożonych, 
argumentowania i uzasadniania. 

2. Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nie przygotowania 

się do lekcji. 

3. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być 

oceniany. 

• praktyczne 

1. Hodowla kryształów, wykonanie plansz tematycznych. 

2. Inne prace długoterminowe. 

• sukcesy w konkursach (udział i wyróżnienia w organizowanych konkursach) 

Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów : 

• prace klasowe, sprawdziany, kartkówki,testy 

• odpowiedzi ustne 

• prace domowe 

• zeszyty (przedmiotowy, ćwiczeń) 

• obserwacja samodzielnej lub grupowej pracy uczniów w czasie lekcji: 



− przygotowanie do lekcji 

− aktywność na lekcji 

− praca w grupie, w parach, indywidualnie 

• inne formy aktywności np. wykonanie pomocy dydaktycznych, udział w pracach kółka 

chemicznego, w konkursach chemicznych 

• prace długoterminowe i inne. 

 

Formy aktywności -częstotliwość w semestrze 

Prace klasowe,sprawdziany, kartkówki, testy 2-3 

Odpowiedzi ustne 1 -2 

Prace domowe, zeszyt 1 - 2 

Aktywność na lekcji na bieżąco 

Przygotowanie do lekcji na bieżąco 

Prace długoterminowe i inne- 1 

Ocenianie zadań domowych: 

Praca domowa może być obowiązkowa lub dodatkowa -sprawdzana jest na bieżąco i oceniana stopniem, 
dlatego: 

• uczeń przestrzega terminu i sposobu wykonania pracy domowej 

• nauczyciel wyznacza czas na realizację zadania domowego, w zależności od trudności 

zadania 

• ocenianie pracy domowej następuje podczas sprawdzania zeszytów ćwiczeń lub zeszytów 

przedmiotowych 

• uczeń, który nie odrobił zadania domowego bez podania powodu, otrzymuje ocenę 

niedostateczną (uczeń może nie mieć zadania domowego 1 raz w semestrze bez podania 

powodu) 

• uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji brak zadania 



domowego. 

Ocenianie uczniów dyslektycznych: 

1. Na wniosek ucznia lub rodzica, nauczyciel może zastąpić pracę pisemną odpowiedzią 

ustną. 

2. Nauczyciel oceniając sprawdzian bierze pod uwagę "Katalog typowych błędów 

dyslektycznych", nie obniżając za nie oceny. 

Ocenianie uczniów z opinią o dostosowanie wymagań do możliwości 

dziecka: 

Uczniowie z opinią o dostosowanie wymagań realizują zadania na miarę swoich 

możliwości. Na sprawdzianie otrzymują zadania adekwatne do tych realizowanych na 

lekcji, w przypadku  postępów otrzymują ocenę pozytywną, natomiast gdy nie 

wykazują starań i nie robią postępów na miarę swoich możliwości, ocenę negatywną. 

 Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych.  Mogą wtedy napisać zaległy 

sprawdzian, poprawić ocenę niedostateczą, a także mieć możliwość wyjaśnienia bieżącego 

materiału. 

Ocenianie semestralne i roczne: 

1. Ocena semestralna, roczna ustalana zostaje na podstawie ocen cząstkowych według 

następującej  ważności: prace klasowe( sprawdziany),testy, kartkówki, 

odpowiedzi ustne, praca na lekcji, konkursy, pozostałe oceny. 

2. Ocena semestralna, roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

3. O ocenie semestralnej, rocznej nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców (opiekunów 

prawnych) zgodnie z WSO. 

4. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców 

(opiekunów prawnych) zgodnie z WSO. 

5. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. 

 



Dokumentowanie osiągnięć uczniów: 

Nauczyciel dokumentuje osiągnięcia ucznia poprzez: 

− zapis w dzienniku 

− zapis w zeszycie, zeszycie ćwiczeń ucznia 

Sposoby informowania uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) 

o osiągnięciach edukacyjnych: 

1. Uczeń jest informowany o swoich ocenach na bieżąco. 

2. Uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej 

oceny. 

3. Na prośbę ucznia ocena może być utajniona przed klasą. 

4. Informowanie rodziców ucznia (opiekunów prawnych) przez wychowawcę. 

5. Inne formy: zebrania z rodzicami, dyżury nauczycieli, spotkania indywidualne 

(konsultacje dla rodziców). szkolnego. 

6. Rodzice mają prawo wglądu do prac klasowych. 

7. Prace klasowe nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. 

8. Informacje o ocenach semestralnych i rocznych uczniowie i ich rodzice (opiekunowie 

prawni) otrzymują zgodnie z WSO. 

 

 Ogólne kryteria oceniania z chemii: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-ma wiadomości i umiejętności z programu nauczania opanowane na poziomie w 

pełnym zakresie; 

-biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych (w klasie pierwszej może 

stosować zapisy słowne) oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym 

stopniu trudności.; 

- wyjaśnia zjawiska z życia codziennego w oparciu o zdobytą wiedzę; 



-stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych); 

-formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk; 

- proponuje rozwiązania nietypowe; 

-osiąga sukcesy w konkursach chemicznych; 

-potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej 

skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w znacznym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie; 

- zapisuje równania reakcji w zależności od etapu edukacyjnego słownie lub wzorami; 

- stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach; 

-wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych 

źródeł wiedzy; 

-projektuje i bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne; 

- biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie 

rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności; 

- potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo - skutkowych 

wykorzystując wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów; 

-wykazuje się aktywnością podczas lekcji. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie; 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

typowych zadań i problemów; 

- korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic 

chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej; 

- bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne; 

- zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych; 



-samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności; 

- jest aktywny podczas lekcji. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w 

programie, które są konieczne do dalszego kształcenia; 

-z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do 

rozwiązywania typowych zadań i problemów; 

-z pomocą nauczyciela korzysta z innych źródeł wiedzy; 

- z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne; 

-z pomocą nauczyciela zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz 

rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności; 

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w sposób zadowalający. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie 

przekreślają one możliwości dalszego kształcenia; 

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności; 

- z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne, 

zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych; 

- przejawia pewne niesystematyczne zaangażowanie w proces uczenia się. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są 

konieczne do dalszego kształcenia się - nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub 

praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela - nie 

zna symboliki chemicznej - nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i 

najprostszych równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela - nie potrafi 



bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym - nie wykazuje 

zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy. 


