
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z CHEMII 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR76 

DLA DRUGIEGO ETAPU EDUKACYJNEGO 

 (KLASY 7 – 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII 

PRZEDMIOT OCENY 

a) wiadomości z chemii przewidziane programem nauczania; 

b) aktywność na lekcji; 

c) udział i przygotowywanie projektów edukacyjnych; 

d) dodatkowa aktywność, np. prace dodatkowe, zadania, doświadczenia; 

e) umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym; 

f) uzyskiwanie wysokich lokat w konkursach chemicznych. 

 

1. ZAKRES WYMAGAŃ 

 

Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją podstawy programowej 

z chemii poprzez realizację programu nauczania: „Program nauczania chemii w szkole 

podstawowej Świat Chemii”,  wydawnictwo WSiP. Nauczyciel dostosowuje wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

 

2. SPOSOBY I FORMY OCENIANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

 

a) sprawdziany /prace klasowe (zapowiadane z przynajmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem). 

Progi procentowe na poszczególne oceny z prac pisemnych: 

 poniżej 30 % - niedostateczny 

 od 30%  - dopuszczający 

 od 50% - dostateczny 

 od 75% - dobry 

 od 90% - bardzo dobry 

 100% - celujący 

b) kartkówki (z trzech ostatnich lekcji mogą być niezapowiedziane).  

Kryteria oceniania jak wyżej. 

c) prace domowe; 

d) odpowiedzi ustne; 

e) praca na lekcji; 

f) prace dodatkowe, projekty, karty pracy, gry dydaktyczne; 

g) wysoka lokata w konkursie. 

 

 

3. OCENIANIE W CZASIE ZDALNEGO NAUCZANIA 

 odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów 

elektronicznych, 

 odpowiedzi pisemne przesyłane za pomocą poczty elektronicznej jako skany lub 

zdjęcia rozwiązanych  zadań, kart pracy, ćwiczeń wskazanych przez nauczyciela, 

 zadania praktyczne wykonane przez ucznia, np. doświadczenia, eksperymenty, 

przesyłane za pomocą komunikatorów w postaci zdjęć, filmów z wykonanej 

pracy. 
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4. WAGI OCEN I OCENY SEMESTRALNE/ROCZNE 

 

a) Oceny z prac pisemnych napisanych przez uczniów w klasie (sprawdziany, prace 

klasowe, kartkówki) mają wyższą wagę niż pozostałe oceny:  

sprawdziany i prace klasowe – 3, kartkówki – 2,  pozostałe formy pracy – 1. 

b) Ocenę semestralną/roczną wystawia nauczyciel uczący i nie musi ona być średnią 

arytmetyczną ani średnią ważoną widoczną w dzienniku elektronicznym.  

 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

Uczeń jest zobowiązany do: 

a) posiadania i prowadzenia na każdych zajęciach zeszytu przedmiotowego, zeszytu 

ćwiczeń (jeśli jest przewidziany do użytku w danej klasie); 

b) posiadania podręcznika (wystarczy jeden na ławkę), na stałe: długopisu, 2 kolorowych 

pisaków; 

c) systematycznego odrabiania pracy domowej oraz uzupełniania zaległych prac; 

d) systematycznego przygotowywania się do lekcji (opanowywanie bieżącego materiału); 

e) aktywnej pracy na lekcji - praca na lekcji może być oceniana również plusami i 

minusami 

– przełożenie na ocenę: 4 plusy – ocena: bardzo dobry, 2 minusy ocena: niedostateczny; 

f) przygotowywania się i pisania wszystkich sprawdzianów/prac klasowych i kartkówek; 

g) uzupełniania i poprawy sprawdzianów, za które uczeń uzyskał ocenę niedostateczną, 

ocena ze sprawdzianu poprawkowego jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym; 

h) oddawania długoterminowych prac, samodzielnie wykonanych, w określonym przez 

nauczyciela terminie; 

i) uzupełniania notatek z lekcji, na których był nieobecny. 

 

Uczeń ma prawo do: 

a) poprawy sprawdzianu/pracy klasowej oraz kartkówki, z których uzyskał ocenę niższą 

niż bardzo dobry, pisząc pracę z tego samego zakresu materiału jeszcze raz w terminie 

określonym przez nauczyciela. Ocena ze sprawdzianu poprawkowego jest 

odnotowywana w dzienniku lekcyjnym; 

 

6. WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

OCENY PÓŁROCZNEJ LUB ROCZNEJ 

 

a) Bieżącą informacją o postępach dziecka są oceny wpisywane do dziennika przez 

nauczyciela przedmiotu.  

 

b) Uczeń może na bieżąco poprawiać każdą samodzielną pracę pisemną pisaną  

w szkole (kartkówki, sprawdziany) w celu uzyskania wyższej oceny,  czego 

ostatecznym efektem może być wyższa ocena semestralna/roczna.  
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c) Półroczna/roczna ocena proponowana może ulec zmianie w wyniku bieżącego 

oceniania do końca półrocza/roku. 

d)  W przypadku rocznej oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu 

      poprawkowego (o ile jest to jedyna niedostateczna ocena roczna).  

 

 

 

7. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY  

 

7.1. BIEŻĄCE 

 

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności, które umożliwiają biegłe i samodzielne 

  rozwiązywanie zadań złożonych i problemowych; 

- proponuje rozwiązania nietypowe;  
- biegle zapisuje i bilansuje proste równania reakcji chemicznych;  

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

- wykonuje doświadczenia z zachowaniem zasad bezpiecznego eksperymentowania  

  i dokumentuje je. 

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów, wykonuje doświadczenia z zachowaniem 

zasad bezpiecznego eksperymentowania i dokumentuje je. 

 

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 treści nauczania i umiejętności w sposób umożliwiający rozwiązywanie typowych 

zadań o średnim stopniu trudności; 

- z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania 

typowych zadań i problemów; 

- z pomocą nauczyciela korzysta z innych źródeł wiedzy; 
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- 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; 
 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- w ograniczonym zakresie opanował umiejętności, rozwiązuje zadania elementarne, typowe  

o niewysokim stopniu trudności. 

- ma 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; 

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- nie opanował tych treści i umiejętności określonych programem, które są konieczne 

do dalszego kształcenia się, bez których nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień 

omawianych podczas lekcji; 

- 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 

słownie i z pomocą nauczyciela; 

- nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy. 

 

 

7.2. ROCZNE 

 

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- jest laureatem lub finalistą Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego „zDolny Ślązak”  lub 

Olimpiady Chemicznej; 

lub 

- posiadł wiedzę i umiejętności z chemii, które umożliwiają biegłe i samodzielne rozwiązywanie 

zadań złożonych, problemowych z całego zakresu materiału przewidzianego programem 

nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

lub 

- posiadł wiedzę i umiejętności z chemii w stopniu bardzo dobrym oraz osiąga sukcesy  

w konkursach chemicznych na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.  

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu  

w danej klasie; 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów. 

 

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
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- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych treściami nauczania z 

podstawy programowej z chemii w danej klasie; 

- poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne. 

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- opanował treści nauczania z podstawy programowej z chemii w danej klasie, w sposób 

umożliwiający postępy w dalszym nauczaniu chemii; 

- rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności. 

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- w ograniczonym zakresie opanował treści z podstawy programowej w danej klasie, a braki nie 

uniemożliwiają dalszej nauki chemii; 

- rozwiązuje zadania typowe o niewysokim stopniu trudności. 

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

- nie opanował niezbędnego minimum treści nauczania z podstawy programowej z chemii 

w danej klasie, a braki uniemożliwiają kontynuację nauki w następnej klasie, 

- nie jest w stanie rozwiązać zadań elementarnych oraz typowych o niewysokim stopniu trudności. 

 

8. UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 
 

- ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowane jest do jego 

indywidualnych potrzeb i możliwości. Uwzględnia ono zalecenia opinii lub orzeczenia 

PPP, zaangażowanie ucznia oraz postępy w nauce. 

- w przypadku prac pisemnych uczeń może otrzymać inną wersję kartkówki, 

sprawdzianu lub może być oceniany według innych kryteriów. 

 

9. INFORMOWANIE RODZICÓW I UCZNIÓW O WYMAGANIACH I 

POSTĘPACH W NAUCE 

- na pierwszej godzinie lekcyjnej z chemii uczniowie zostają zapoznani z PZO. 

- nauczyciel informuje na bieżąco uczniów o postępach i trudnościach w nauce podczas 

zajęć lekcyjnych, indywidualnych rozmów; 

- nauczyciel informuje na bieżąco rodziców o postępach i trudnościach w nauce ucznia 

poprzez wpisy w dzienniku, na prośbę rodzica podczas rozmów indywidualnych; 

- nauczyciel informuje rodziców o ocenach rocznych w terminie zgodnym ze Statutem 

Szkoły poprzez wpis do dziennika; 

- sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi podczas 

omawiania ich na lekcji; 

- sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane rodzicom.  

 

 

10.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 

Podstawa programowa z chemii została określona w przepisach rozporządzeń Ministra 

Edukacji Narodowej: 
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 z dnia 14 luhttps://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Chemiatego 

2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 

356, z późn. zm.), która dotyczy szkół tzw. nowego typu (8-letnia szkoła podstawowa, 

branżowa szkoła I stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła 

policealna). – str. 143 - 152  

Szczegółowe wymagania edukacyjne zostały określone w programie nauczania chemii  

w szkole podstawowej „Świat chemii”,  Wydawnictwa WSiP. 

 

Klasy 7 

https://cloud1.edupage.org/cloud/Chemia__klasa_7.pdf?z%3AXZc%2Fh5gjoidDRsLdcZhNHyD

F42%2FZZUzsh72YhSJn4kbqh2UukylvofWAxtVghOWV 

 

klasy 8 

http://zszbiersk.pl/files/324/chemia-8.pdf 
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