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I. Przedmiotem oceniania są:
• wiadomości,
• umiejętności,
• postawa ucznia i jego aktywność.
II. Cele ogólne oceniania:
• rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,
• poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych z chemii i postępach w tym zakresie,
• pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu chemicznym,
• motywowanie ucznia do pracy,
• dostarczanie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności nauczania, prawidłowości
doboru metod i technik pracy z uczniem.
III. Formy i zasady bieżącego oceniania:
1. sprawdzian: forma obowiązkowa; podsumowuje poszczególne działy; materiał jest powtórzony;
termin pisania jest zapowiedziany i zapisany w dzienniku elektronicznym co najmniej tydzień
wcześniej; trwa jedną godzinę lekcyjną; zawiera pytania na wszystkie oceny; jeżeli uczeń nie pisał
sprawdzianu z przyczyn losowych, to powinien napisać go w terminie do dwóch tygodni od dnia
powrotu do szkoły; w przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń
pisze sprawdzian po powrocie do szkoły; jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy, nauczyciel krótko uzasadnia taki stopień odpowiednim
komentarzem przy ocenie; uczeń, który pisał sprawdzian może poprawić każdą ocenę w terminie
dwóch tygodni od dnia oddania pracy; ocena z poprawy (wyższa od tej, którą uczeń wcześniej
otrzymał) jest wpisywana do dziennika; poprawa odbywa się po lekcjach, jest dobrowolna i uczeń
poprawia ocenę tylko raz; w przypadku stwierdzenia, że w trakcie pisania pracy uczeń kontaktuje
się z innym uczniem lub pisze pracę niesamodzielnie, nauczyciel przerywa mu pisanie pracy – jest
to równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy, przy ocenie
nauczyciel umieszcza odpowiedni komentarz; ucieczka z lekcji, na której uczniowie piszą
sprawdzian jest traktowana jako odmowa wykonania pracy i równoznaczna w wystawieniem
oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy, fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku;
sprawdzone prace nauczyciel przedstawia uczniom w terminie 2 tygodni od daty ich pisania;
omówione prace nauczyciel przechowuje do końca bieżącego roku szkolnego,
2. kartkówka: forma obowiązkowa; obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji (nie musi być
wcześniej zapowiedziana); uczeń nieobecny na kartkówce pisze ją w terminie dwóch tygodni od
dnia odbycia się takiej pracy, w przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie
uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły, jeśli odmówi jej napisania otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy, nauczyciel krótko uzasadnia taki stopień odpowiednim
komentarzem przy ocenie; uczeń, który pisał kartkówkę może poprawić każdą ocenę w terminie
dwóch tygodni od dnia oddania pracy; ocena z poprawy (wyższa od tej, którą uczeń wcześniej
otrzymał) jest wpisywana do dziennika; poprawa odbywa się po lekcjach, jest dobrowolna i uczeń

poprawia ocenę tylko raz; kartkówka nie musi zawierać pytań na ocenę celującą; w przypadku
stwierdzenia, że w trakcie pisania pracy uczeń kontaktuje się z innym uczniem lub pisze pracę
niesamodzielnie, nauczyciel przerywa mu pisanie pracy – jest to równoznaczne z uzyskaniem
oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy; ucieczka z lekcji, na której uczniowie piszą
kartkówkę jest traktowana jako odmowa wykonania pracy i równoznaczna w wystawieniem oceny
niedostatecznej bez możliwości poprawy, fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku;
sprawdzone prace nauczyciel przedstawia uczniom w terminie 2 tygodni od daty ich pisania,
3. wypowiedź ustna: oceniana jest pod względem rzeczowości, stosowania odpowiedniego języka,
umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi; obowiązuje znajomość materiału z trzech
ostatnich lekcji oraz działu (dot. lekcji powtórzeniowej); odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia
jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy; poprawa
oceny jest dobrowolna; ocena z poprawy (wyższa od tej, którą uczeń wcześniej otrzymał) jest
wpisywana do dziennika;
4. praca domowa sprawdzana jest w formie ustnej (odpowiedź przy tablicy) lub pisemnej; oceny
nie podlegają poprawie,
5. inne np. projekt grupowy, aktywność, wygłoszenie referatu, udział w konkursach, praca w grupie,
samodzielnie wykonane prace itp.
IV. Dostosowanie PZO z chemii do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami
edukacyjnymi
1. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania
wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w
przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.
2. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w
uczniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z
uwzględnieniem zaleceń poradni.
3. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia posiadającego opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych
trudnościach w uczeniu się.
4. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję, zastosowane zostaną zasady
wzmocnienia poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych
sukcesów.
Rodzaje dysfunkcji:
- dyskalkulia
• oceniany jest tok rozumowania, a nie techniczna strona liczenia,
• dostosowanie wymagań dotyczy tylko formy sprawdzania wiedzy poprzez koncentrację na
prześledzeniu toku rozumowania zadania;
- dysgrafia
• dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy a nie treści,
• wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej, są takie same, jak dla innych uczniów,
• czytelność rysunków nie podlega ocenie, a jedynie ich poprawność;
- dysleksja
• dostosowanie wymagań w formie prostych i krótkich poleceń,
• czytanie polecenia na głos,
• objaśnienie dłuższych poleceń;

- inne rodzaje dysfunkcji zgodnie ze wskazaniami poradni
- uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej, obniżenie wymagań, które obejmują
wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
• prace pisemne odbywają się przy pomocy nauczyciela,
• prace pisemne obejmują m.in. niewielkie partie materiału o mniejszym stopniu trudności,
• polecenia są podawane w prostej formie,
• unikanie trudnych pojęć,
• uwzględnianie wolniejszego tempa pracy,
• odrębne instruowanie ucznia,
• zadawanie do domu tyle, ile jest w stanie zrobić samodzielnie.
V. Obowiązki ucznia: uczestniczenie w zajęciach, posiadanie na lekcji zeszytu przedmiotowego,
podręcznika, piórnika z przyborami (długopis, ołówek, gumka, linijka), przygotowanie do lekcji,
zgłaszanie nieprzygotowanie do lekcji przed rozpoczęciem zajęć (niezwłocznie po sprawdzeniu
obecności całej klasy), dostosowanie się i szanowanie obowiązujących na lekcji zasad pracy.
VI. Uczeń ma prawo: do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów w nauce i wskazania
ewentualnego kierunku poprawy, do zabrania głosu na zajęciach (sygnalizuje to przez podniesienie ręki),
do czasu (2 tygodni) na uzupełnienie braków w materiale powstałych w wyniku nieobecności na skutek
choroby, do konsultacji w celu uzupełnienia ewentualnych braków w wiadomościach lub
umiejętnościach, do zgłoszenia, po sprawdzeniu obecności, nieprzygotowania do zajęć dwa razy w
semestrze.
VII. Nieprzygotowanie nie dotyczy sprawdzianów, lekcji powtórzeniowych i zapowiedzianych
kartkówek; trzecie zgłoszenie równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej; przez
nieprzygotowanie rozumie się brak zadania domowego, zeszytu z pracą domową, podręcznika,
nieprzygotowanie się do niezapowiedzianej kartkówki lub wypowiedzi ustnej), nieprzygotowanie
odnotowane jest w dzienniku znakiem „np.”
VIII. Minimalna ilość ocen w semestrze – przy dwóch godzinach chemii tygodniowo uczeń powinien
otrzymać 4 oceny.
IX. W przypadku prac pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg
kryteriów:
- ocena niedostateczna 0% - 29%
- ocena dopuszczająca 30% - 49%
- ocena dostateczna 50% - 69%
- ocena dobra 70% - 85%
- ocena bardzo dobra 86% - 96%
- ocena celująca 97% - 100%
Uczeń otrzymuje również ocenę celującą za: proponowanie nietypowych rozwiązań, biegłe
posługiwanie się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
i praktycznych z programu nauczania danej klasy, rozwiązywanie zadań wykraczających poza
program nauczania, uczestnictwo i odnoszenie sukcesów w pozaszkolnych formach aktywności.
X. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „-” , gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia
zbliżone do wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.

XI. Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali: stopień dobry (4), stopień bardzo dobry (5), stopień
celujący (6).
XII. Raz na dwa miesiące nauczyciel przedstawia ustną informację uczniowi i rodzicom
o poziomie osiągnięć ucznia wyrażoną w skali ocen szkolnych.
XIII. Nie ma możliwości poprawiania i zaliczania na stopień wyższy ocen na tydzień przed klasyfikacją.
XIV. Pisemnych sprawdzianów wiadomości nie przeprowadza się na 5 dni przed klasyfikacją.
XV. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady.
XVI. Informowanie uczniów i ich rodziców o osiągnięciach edukacyjnych.
1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zostają zapoznani z PZO oraz wymaganiami na
poszczególne oceny.
2. Oceny bieżące są jawne i przy ich wystawianiu uczeń jest informowany bezpośrednio.
3. Rodzice są informowani o osiągnięciach uczniów:
- na zebraniach wychowawcy klasy z uczniami,
- na spotkaniach indywidualnych nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy z rodzicami,
- w rozmowie telefonicznej,
- na podstawie zapisu w zeszycie i dzienniku elektronicznym.
4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane podczas omawiania ich na
lekcji.
5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane rodzicom podczas spotkań
indywidualnych.
6. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.
7. Nauczyciel informuje rodziców o ocenach semestralnych i rocznych zgodnie ze
Statutem Szkoły.
XVII. Ogólne kryteria ocen z chemii:
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
• formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,
• proponuje nietypowe, innowacyjne rozwiązania,
• osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu szkolnym i wyższym.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,
• stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
• wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych
źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic
chemicznych, encyklopedii, Internetu,
• projektuje doświadczenia chemiczne,
• biegle zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje
zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności.
3. 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,
• zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych,

• samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• opanował w zakresie podstawowym wiadomości i umiejętności, które są konieczne do
dalszego kształcenia,
• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i
problemów, korzystając w razie potrzeby z pomocy nauczyciela,
• z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków
chemicznych, wykresy, tablice chemiczne,
• zapisuje i uzgadnia równania prostych reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania
obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności.
5. 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,
• zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych.
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,
• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu
trudności, nawet z pomocą nauczyciela,
• nie zna podstawowych praw, pojęć i wzorów chemicznych.
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