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Przedmiotowy system oceniania z chemii 

 
1. Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia: 

a) odpowiedź ustna 

- dopuszczalne jest odpytywanie jednocześnie dwóch osób 

- zadawane pytania dotyczą dwóch ostatnich lekcji  

- w przypadku podpowiedzi ze strony uczniów nie odpytywanych w 

danej chwili uczeń odpowiadający może uzyskać ocenę 

niedostateczną 

- uczeń, który sam zgłosił się do odpowiedzi ma prawo zrezygnować 

z każdej oceny zaproponowanej przez nauczyciela, jeżeli nie 

odpowiada jego oczekiwaniom 

 

b) aktywność na lekcji 

- praca samodzielna ucznia lub praca w grupach /zestawy ćwiczeń 

podane przez nauczyciela/ 

- ogólna aktywność na lekcji /obserwacja nauczyciela/ 

 

c) zadania domowe 

- prace domowe mogą podlegać ocenie; mogą też zostać nagrodzone 

plusem (+), co zostaje zanotowane w dzienniku nauczyciela 

- sprawdzenie pracy domowej może przybierać różne formy: 

wyrywkowe sprawdzenie kilku zeszytów /możliwe jest wzięcie 

zeszytów do domu/ lub sprawdzenie całej grupy, bądź tylko 

kontrolne sprawdzenie poprzez przejście po klasie i wpisanie 

parafki 

- uczeń ma prawo nie umieć rozwiązać zadania domowego lub 

rozwiązać je źle, nie otrzymuje za to zadanie żadnej oceny, pod 

warunkiem jednak, że posiada wiedzę teoretyczną niezbędną do 

jego wykonania i pokaże nauczycielowi np. w brudnopisie próby 

jego rozwiązania uzasadniając tok rozumowania 

- nauczyciel może zadać dodatkową nieobowiązkową pracę domową 

dla uczniów chętnych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności 

wybiegające poza schemat przerobionych na lekcjach zagadnień 

 

d) kartkówki /do 10 min/ 

- nie muszą być zapowiedziane 

- obejmują materiał do trzech tematów 

- ocena z kartkówki nie podlega poprawie 

 

 

 

e) prace klasowe /45 min/ 

- obejmują najczęściej zakres materiału działu programowego 
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- termin jest ustalany z uczniami, co najmniej na tydzień wcześniej 

i odnotowany w dzienniku  

- sprawdzian jest obowiązkowy 

- jeśli z przyczyn losowych uczeń nie napisał razem z klasą takiego 

sprawdzianu, to jest zobowiązany do napisania takiego 

sprawdzianu /w terminie uzgodnionym z nauczycielem/, nie 

później jednak niż 2 tygodnie  od dnia powrotu do szkoły 

- uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną również musi ją 

poprawić w powyższy sposób 

- uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu tygodnia od 

dnia oddania sprawdzonych prac 

- każdy sprawdzian można poprawiać tylko jeden raz 

- korzystanie z niedozwolonych pomocy bądź pomocy innych osób 

jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej, bez 

możliwości poprawy 

 

 

2. Zasady współpracy: 

 

- uczeń ma obowiązek systematycznie uczęszczać na lekcje chemii, 

być przygotowanym do zajęć /posiadać zeszyt, podręcznik/, 

odrabiać zadania domowe 

 

- różne formy aktywności ucznia mogą zostać nagrodzone oceną lub 

plusem; za uzyskanie pięciu plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo 

dobrą; za brak aktywności  i pracy na lekcji uczeń może uzyskać 

ocenę lub minus; za uzyskanie trzech minusów uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną 

 

- sprawdziany, prace klasowe, kartkówki są oceniane przy 

wykorzystaniu skali procentowej  

 

100% – 96% – celujący 

95% – 86% – bardzo dobry 

85% – 70% – dobry 

69% – 51% – dostateczny 

50% – 35% – dopuszczający 

34% – 0% – niedostateczny 

- w przypadku prac nie zawierających treści wykraczających poza   

podstawę programową stosuje się skalę procentową: 

91-100%- bardzo dobry 

75-90% -dobry 
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56-74% dostateczny 

40-55% dopuszczający 

0-39% niedostateczny 

 

- oceny są jawne i na prośbę ucznia mogą być uzasadnione na lekcji  

 

- kartkówki i prace klasowe po sprawdzeniu podlegają wglądowi ale 

są przechowywane u nauczyciela do końca roku szkolnego 

 

- stosuje się wagi do poszczególnych form pomiaru według 

następującej listy:   

 

1) konkursy przedmiotowe olimpiady – waga 5 

2) prace klasowe, testy rozdziałowe, testy semestralne i roczne – waga 4 

3) sprawdziany (więcej niż 3 jednostki tematyczne) – waga 3 

4) kartkówki – waga 2 

5) zadania domowe, odpowiedź ustna, aktywność i inne – waga 1. 

 

3. Ocena semestralna i roczna 

 

- przy wystawieniu oceny uwzględnia się: stopień opanowania 

materiału, wysiłek władany przez ucznia w wywiązywaniu się z 

obowiązków, psychofizyczne predyspozycje i możliwo1ści ucznia, 

aktywność na lekcjach, rozwiązywanie dodatkowych prac 

domowych i zadań, udział ucznia w zaplanowanym ocenianiu 

/sprawdziany, kartkówki/ 

 

- w przypadku, gdy uczeń uzyskał na pierwszy semestr ocenę 

niedostateczną, to warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest 

opanowanie materiału z całego roku na poziomie koniecznym, w 

formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem w ciągu dwóch 

pierwszych miesięcy drugiego semestru 


