
Przedmiotowy system oceniania z chemii w Szkole Podstawowej    nr 12 w Łodzi 

CELE EDUKACYJNE 

1. Wzbudzanie w uczniach zainteresowania chemią, jako nauką doświadczalną oraz 

reakcjami chemicznymi zachodzącymi w przyrodzie i organizmie człowieka. 

2. Uświadomienie uczniom istnienia związku między właściwościami substancji a ich 

zastosowaniem. 

3. Wyrabianie samodzielnego działania oraz sprawnego posługiwania się technologią 

informacyjną przez umożliwienie swobodnego dostępu do różnych źródeł wiedzy. 

4. Uświadomienie uczniom znaczenia chemii w procesach poznania i przetwarzania 

materii przez człowieka. 

1. Ocenie podlegają: 

a) wiadomości i umiejętności związane z realizacją podstawy programowej 

kształcenia ogólnego z chemii 

b) praca na lekcji  

c) zadania domowe, 

d) prowadzenie zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego 

e) aktywność 

f) przygotowanie do lekcji 

g) Zastosowanie zdobytych wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań i 

problemów 

h) Posługiwanie się językiem chemii  

i) Posługiwanie się metodami procedurami właściwymi dla chemii  

j) Postawy  i dyspozycje społeczne: 

k) Zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie 

prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności. 

l) Umiejętności komunikowania się 

m) Umiejętności funkcjonowania w grupie 

           2.  Następujące formy aktywności ucznia: 

a)  Wypowiedzi ustne 

b)  Pisemne prace kontrolne 

c)  Kartkówki 

d)  Prace domowe 

e)  Aktywność 

f)  Prace w grupach 

                          g)  Udział w poszczególnych etapach konkursów przedmiotowych 

h)  Dodatkowe prace nadobowiązkowe (referaty) 

            3. Uczeń jest oceniany za: 

a) wypowiedzi ustne z bieżących treści, 

b) aktywność: częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na 

lekcji (za 3 plusy ocena bdb) 

c) czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych szkolnych lub pozaszkolnych 

d)  wykonywanie dodatkowych zadań w zeszycie ćwiczeń (za 3 plusy ocena bdb),  



e) wykonywanie pomocy naukowych, prezentacji multimedialnych, referatów      

i innych prac 

f) prace pisemne: sprawdziany, kartkówki, 

g) ćwiczenia pisemne na lekcji 

h) zadania domowe:  

i) - prace w formie pisemnej m.in. ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń  ( należy 

uzupełnić wszystkie ćwiczenia z bieżącej lekcji)        

-  prace w formie ustnej (po każdej lekcji uczeń jest zobowiązany do 

zapoznania się z rozdziałem w podręczniku i ustnej odpowiedzi na pytania 

znajdujące się na końcu rozdziału) 

                                                                                                                                                          

                  j) przygotowanie do lekcji: posiadanie zeszytu ćwiczeń, posiadanie materiałów   

                     potrzebnych do lekcji 

j) pracę w grupie 

 

     2. Sposoby informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz               

o    

        postępach w tym zakresie: 

a) słowne pochwały, uwagi, komentarze, 

b) plusy i minusy w dzienniku lekcyjnym (trzy plusy to ocena bardzo dobra, trzy 

minusy to ocena niedostateczna) 

c) oceny cząstkowe wyrażone stopniem wpisane do dziennika lekcyjnego, 

d) krótki komentarz ustny  (zeszyt ćwiczeń, kartkówka, sprawdzian), 

e) indywidualna rozmowa  nauczyciela z uczniem 

 

    3. Sposoby rozpoznawania poziomów i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości    

       i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy    

       programowej: 

a) sprawdziany, 

b) kartkówki, 

c) wypowiedzi ustne, 

                  d)   zadania domowe pisemne i ustne  

                  e)   ćwiczenia pisemne wykonane na lekcji. 

d) obserwacja pracy w grupie 

 

   4. Sprawdziany są przeprowadzane po danym dziale tematycznym. Sprawdzian    

poprzedzony jest zawsze lekcją powtórzeniową, jest zapowiadany przynajmniej z 

tygodniowym wyprzedzeniem. Termin pisania sprawdzianu jest ustalony z 

większością klasy i zapisany w dzienniku lekcyjnym. Nauczyciel sprawdza i podaje 

wyniki sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do dwóch tygodni od daty 

pisania. 



Terminy pisania poprawy sprawdzianów, pisania sprawdzianów przez osoby 

nieobecne, % sposób oceniania  reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 

5. Zasady ustalania oceny śródrocznej i rocznej reguluje Wewnątrzszkolny System 

Oceniania 

a)  oceny są jawne, 

b)  oceny są wyrażone stopniem, 

c)  uczeń jest informowany o przewidywanych ocenach zgodnie z WSO. 

d)  nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów umożliwiających podniesienie oceny 

proponowanej przez nauczyciela  

e)  ocena jest średnią ważoną z ocen cząstkowych 

 

6. Zasady oceniania przygotowania ucznia do lekcji: 

Brak przygotowania do lekcji (brak pracy domowej, nieznajomość materiału z ostatnich lekcji, 

niegotowość do odpowiedzi, brak ćwiczeń, brak pomocy potrzebnych do lekcji) uczeń ma 

prawo zgłosić nauczycielowi na początku lekcji- wówczas nauczyciel odnotowuje ten fakt w 

dzienniku. 

W czasie semestru uczeń ma prawo  jednokrotnie/dwukrotnie zgłosić nieprzygotowanie do 

lekcji (przy jednej godzinie lub dwóch godzinach  tygodniowo) 

Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji zwalnia od odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej 

kartkówki, nie zwalnia natomiast od zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych lub 

kartkówek. 

Po wykorzystaniu limitu ustalonego powyżej uczeń za każde następne 

nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Praca ucznia na lekcjach, dodatkowe prace przez niego wykonane, rozwiązanie 

samodzielnie zadania są oceniane w formie plusów i minusów (3 plusy są 

równoważne ocenie bardzo dobrej, 3 minusy niedostatecznej). 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny śródrocznej i rocznej 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 

-potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela, 

-potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych ), 

-proponuje rozwiązania nietypowe, 

-umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk, 

-potrafi precyzyjnie rozumować posługujące się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z 

zakresu chemii, 

-potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem 

zdobytej samodzielnie wiedzy, 

-osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy 

chemicznej, szczebla wyższego niż szkolny, 

-jest autorem pracy związanej z chemią o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem, 



-potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

-wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł  

wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień, 

-sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela, dotrzeć do 

innych źródeł wiadomości, 

-potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne, 

-potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych, 

-wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 

-bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy i umiejętności związanych 

z chemią, 

-potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując 

wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy 

nauczyciela, 

-potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji ( układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice i inne ), 

-potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne, 

-rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności, 

-poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

-jest aktywny w czasie lekcji. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, 

które są konieczne do dalszego kształcenia, 

-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, 

typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

-potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice, 

-z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenie chemiczne, 

-potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych, 

-w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym. 

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: 

-ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

-rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności, 

-z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty 

chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i równania chemiczne, 

-przejawia niesystematyczne pewne zaangażowanie w proces uczenia się. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

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

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 i odczynnikami 

chemicznymi, 

-nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.  

 

Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych 

1. Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu  
przedmiotowego. 

2. Każdy zeszyt sprawdzany jest pod względem kompletności notatek, ich poprawności 

merytorycznej, estetyki. 

3. Ocena za prowadzenie zeszytu wystawiana jest raz w semestrze i przy jej wystawianiu 

brane są elementy wyżej wymienione. 

4. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swojej nieobecności. W 

uzasadnionych przypadkach nauczyciel może go zwolnić z tego obowiązku. 

 

 

 


