
PRZEDMIOTOWY ZAKRES OCENIANIA Z CHEMII  

DLA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

I. 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.  

4.Statut i Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 

II. 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 uczniowi pomoc w 

wyborze formy wyrównania braków lub pokonaniu trudności.  

 

III. Zasady oceny pracy i osiągnięć uczniów: 

1.Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadniane dla ucznia i jego rodziców. 

2. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia, którym w szczególności podlegają: 

Przyrost wiadomości w zakresie:  

 wskazywania i opisywania faktów, terminów; 

 zrozumienia związków i zależności zachodzących procesów chemicznych.  

Przyrost umiejętności w zakresie: 

 samodzielnego porządkowania i wartościowania informacji,  



 posługiwania się zdobytymi informacjami z różnych źródeł,  

 praktycznego stosowania informacji,  

 twórczego rozwiązywania problemów,  

 prezentowania treści np. formułowanie notatki w zeszycie przedmiotowym, 

wykonanie rysunku, szkicu, diagramu.  

Postawy: 

 systematyczność pracy ucznia przez cały rok ( przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, 

udział w wykonywaniu zadań na lekcji),  

 aktywność i inicjatywa,  

 rozwój własnych zdolności i zainteresowań,  

 umiejętność współdziałania w grupie.  

IV. FORMY I METODY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA  

1. Uczniowie mogą być oceniani: 

 w sali lekcyjnej,  

 podczas zajęć w terenie,  

 za działania na rzecz szkoły i środowiska związane tematycznie z przedmiotem,  

 uczestnicząc w konkursach przedmiotowych. 

2.Ocenianiu podlegać będą: 

 wypowiedzi ustne – przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech 

ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu;  

 prace klasowe, sprawdziany – przeprowadzane po zakończeniu całego działu;  

 kartkówki – obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być 

zapowiedziane;  

 prace domowe;  

 aktywność na lekcji;  

 prace dodatkowe np. karty pracy, schematy, plansze, wykresy, referaty – oceniane są 

dodatkowo;  

 praca projektowa; 



 inne działania wynikające z zainteresowań ucznia, wiążące się z programem nauczania 

chemii jak i wykraczające poza program, np.:  

  własne działania na rzecz środowiska potwierdzone przez nauczyciela lub dyrektora 

szkoły, przygotowanie materiału do nowej lekcji, zorganizowanie wystawy, konkursu 

itp.  

ZASADY PRZEPROWADZANIA KLASÓWEK, SPRAWDZIANÓW, KARTKÓWEK  

1. Praca klasowa do 45 min 

Zasady przeprowadzania: 

 przeprowadzona po powtórzeniu materiału; 

 zapowiedziana 1 tydzień przed terminem i wpisana do dziennika;  

 informacja o ocenie na pracy; 

 praca klasowa do wglądu na spotkaniach indywidualnych u nauczyciela przedmiotu lub uczeń 

zabiera pracę ocenioną do domu i przynosi ją na następne zajęcia podpisaną przez rodzica; 

 uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać pracę w ciągu 2 tygodni po 

nieobecności w szkole w terminie ustalonym przez nauczyciela (termin ten może ulec 

wydłużeniu po bardzo długiej nieobecności w szkole).  

 uczeń, który nie napisze pracy pisemnej w ustalonym terminie otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

Formy poprawiania: 

 nauczyciel sprawdza prace klasowe w czasie nie przekraczającym dwóch tygodni. 

 uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie ustalonym z nauczycielem, nie 

później niż 2 tygodnie od sprawdzenia i omówienia pracy klasowej. 

2. Kartkówka do 15 min 

Zasady przeprowadzania: 

 obejmuje materiał z 1 lub 3 ostatnich tematów lekcyjnych; 

 może być zapowiedziana lub nie zapowiedziana; 

 informacja o ocenie pisemna na kartkówce; 

 kartkówki do wglądu u nauczyciela. 



Formy poprawiania: brak możliwości poprawy 

V. KRYTERIA OCENIANIA I ZASADY WYSTAWIANIA OCEN, WYMAGANIA NA 

POSZCZEGÓLNE OCENY  

1. Oceny pracy ucznia dokonuje się według skali od 1 do 6. 

2. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje ucznia znajomość treści z trzech ostatnich 

tematów.  

3. Przy odpowiedzi ustnej i pisemnej ocenie podlegają:  

 poziom merytoryczny, umiejętność doboru i zakres treści,  

 poprawne stosowanie terminów i nazw chemicznych, wyjaśnianie zjawisk i 

procesów, wyczerpanie tematu;  

 poprawność stylistyczna, kultura wypowiedzi;  

 samodzielność wykonanej pracy, dokładność i konstrukcja pracy;  

 twórczość i kreatywność w działaniu.  

4. Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z przygotowania się do lekcji i możliwości 

odpowiedzi lub pisania kartkówki.  

5. W przypadku prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek przyjmuje się skalę 

punktową przeliczaną na oceny wg kryteriów:  

6. Skala procentowa punktów na poszczególne oceny przedstawia się następująco:  

0%- 30% - ocena niedostateczna  

31%- 50% - ocena dopuszczająca  

51 %- 70 % - ocena dostateczna 

 71%- 90% - ocena dobra 

 91%- 97% - ocena bardzo dobra 

 98%- 100% - ocena celująca  

VI.  WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW 

Z DYSFUNKCJAMI  



 uczniowi z dysleksją – wydłuża się czas na wykonanie zadania, pracy pisemnej  

( docenia się przede wszystkim wysiłek włożony w wykonanie różnych zadań ),  

 ucznia z dysgrafią – w większym stopniu ocenia się na podstawie wypowiedzi 

ustnych, w pracach pisemnych ocenia się przede wszystkim ich treść  

( stronę merytoryczną ),  

 innego typu schorzenia – zgodnie z zaleceniami poradni.  

VII. SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH  

1. Omówienie pracy pisemnej i wskazanie braków w opanowaniu materiału oraz 

wskazanie sposobów uzupełnienia wiadomości.  

2. Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami w celu ukierunkowania pracy ucznia 

zdolnego, ucznia z trudnościami w nauce, ucznia z dysfunkcjami.  

3. Współdziałanie z uczniem zdolnym w celu rozwijania jego zainteresowań.  

4. Nauczyciel może pomóc uczniowi w nauce w czasie swoich konsultacji i zajęć 

pozalekcyjnych.  

5. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną za sprawdzianu i pracy klasowej  

w ciągu dwóch tygodni od oddania pracy. Do dziennika obok oceny uzyskanej 

poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. 

6. Oceny niedostateczne mogą być poprawiane w czasie lekcji lub po zajęciach 

lekcyjnych oraz w czasie konsultacji wyznaczonych przez nauczyciela. 

7. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. 

8. Uczeń korzystający z niedozwolonych źródeł w czasie sprawdzianu, odpisujący 

zadania domowe, oddający do oceny prace nie napisane samodzielnie otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

9. Aktywność ucznia oceniana jest przez cały rok szkolny. Systematyczność pracy 

ucznia oznaczana może być znakiem /+/ lub /-/. Uczeń, który otrzyma trzy plusy za 

aktywną pracę na lekcji uzyskuje ocenę bardzo dobrą. Za trzy minusy uczeń otrzymuje  

ocenę niedostateczną ( np. za brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu 

przedmiotowego). 

10. Uczeń, który odmawia pracy na lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną. 

11. Uczeń ma możliwość zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie do lekcji. 

12. Uczeń nieobecny na lekcjach może prosić o dodatkowa pomoc nauczyciela 

w uzupełnieniu zaległości. 



13. Uczeń, który opuścił więcej niż 51% lekcji, nie będzie klasyfikowany. 

14. Wystawienie oceny śródrocznej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen 

cząstkowych, przy czym największą wagę mają oceny z prac klasowych, 

sprawdzianów i kartkówek, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i zadania 

domowe. Pozostałe oceny są wspomagające. 

15. O ocenie pozytywnej uczeń powinien być poinformowany 14 dni przed klasyfikacją, 

o ocenie niedostatecznej – miesiąc wcześniej z zapisaniem tego faktu w dzienniku 

lekcyjnym. 

16. Na koniec semestru nie ma testów, sprawdzianów, odpytywania ustnego na wyższą 

ocenę. To samo dotyczy oceny końcoworocznej. Oceny roczne i semestralne mogą 

być poprawiane w formie ustalonej i zapisanej w Statucie szkoły. i roczne mogą być 

poprawiane w formie ustalonej w statucie szkoły 

17. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o sprawiedliwe kryteria. Prace klasowe i inne prace 

pisemne są do wglądu każdego ucznia i jego rodziców.  

VIII.  WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE 

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH.  

Informacja przekazywana uczniowi przez nauczyciela w pierwszym tygodniu nauki zgodnie 

z WSO.  

IX.  SPOSOBY OCENIANIA I WYMAGANIA STAWIANE UCZNIOM O 

SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH.  

1.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. 

2.W przypadku prac pisemnych uczeń może otrzymać inną wersję kartkówki, sprawdzianu 

lub może być oceniany według innych kryteriów. 

X. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA: 

 

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, 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. 

 

XI. Informowanie rodziców i uczniów o wymaganiach i postępach w nauce 

1.Na pierwszej godzinie lekcyjnej z chemii uczniowie zostają zapoznani z PSO. 

2.Nauczyciel informuje na bieżąco uczniów o postępach i trudnościach w nauce podczas zajęć 

lekcyjnych, konsultacji, zajęć pozalekcyjnych. 

3.Nauczyciel informuje na bieżąco rodziców o postępach i trudnościach w nauce ucznia 

podczas rozmów indywidualnych, poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych, za 

pośrednictwem wychowawcy, podczas organizowanych spotkań z rodzicami. 

4.Nauczyciel informuje rodziców o ocenach rocznych w terminie zgodnym ze Statutem 

Szkoły. 

5.Ocena, którą uczeń otrzymuje z danej formy sprawdzenia wiadomości jest jawna i 

uzasadniona dla ucznia i jego rodziców. 

6.Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi podczas omawiania 

ich na lekcji, uzasadnia się również punktację. 

7.Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane rodzicom podczas konsultacji 

dla rodziców,  podczas rozmów indywidualnych lub uczeń zabiera pracę ocenioną do domu i 

przynosi ją na następne zajęcia podpisaną przez rodzica. 

Opracowała: Małgorzata Gotowała 

 


