
 Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach chemii
Program nauczania chemii w szkole podstawowej : 

Chemia Nowej Ery 

1.Wstęp 
Program nauczania chemii realizowany jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo w 
klasie 7 i 2 godzin tygodniowo w klasie 8. 
Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości określone programem nauczania. 
Wymagania oraz PZO podawane są do wiadomości uczniów na początku każdego 
roku szkolnego, natomiast rodzicom udostępniane są na pierwszych ustalonych 
konsultacjach.
PZO zgodne jest ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie oraz 
Wewnątrzszkolnym Systemem Nauczania.

2. Cele oceniania
- zapoznanie uczniów z ich osiągnięciami edukacyjnymi i postępami w nauce,
- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
- motywowanie ucznia do dalszej pracy,
- dostarczanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach, i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

3. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności 
- prace klasowe,
- kartkówki,
- odpowiedzi ustne,
- prace domowe (ustne, pisemne),
- praca na lekcji (karty pracy, doświadczenia, zadania dodatkowe),
- prace długoterminowe (np. referaty, projekty, pomoce dydaktyczne, modele, 
prezentacje,notatki wizualne),
- konkursy.

4. Kryteria wg których oceniane są poszczególne obszary aktywności 

a) prace klasowe (trwające cała lekcję) - służą do sprawdzania wiedzy i umiejętności
uczniów po opracowaniu danego działu chemii. Zadania w nich są dobierane zgodnie
z zaplanowanymi osiągnięciami ucznia zawartymi w programie nauczania. 
Przewidziane są prace klasowe po każdym dziale.

b) kartkówki - (10 - 15 minutowe) z dwóch lub trzech ostatnich lekcji. Nauczyciel 
może wyrazić zgodę na poprawę kartkówki, jednak nie więcej niż jeden raz. Termin 
poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem, 

c) wypowiedzi ustne - uczeń jest oceniany z trzech ostatnich tematów, 



Kryteria oceny ustnej są następujące: a) bezbłędna, samodzielna, wykraczająca poza 
program - ocena celująca b) bezbłędna, samodzielna, wyczerpująca - ocena bardzo 
dobra c) bezbłędna, samodzielna, niepełna - ocena dobra d) z błędami, samodzielna, 
niepełna - ocena dostateczna e) z błędami, z pomocą nauczyciela, niepełna - ocena 
dopuszczająca f) nie udzielenie prawidłowej odpowiedzi - ocena niedostateczna.
Nie każda odpowiedź musi być oceniana. 

d) prace domowe - prace domowe mogą być: indywidualne krótkoterminowe z 
lekcji na lekcję (wykonywanie samodzielnie zadań i ćwiczeń) lub długoterminowe 
(np. referat, opracowanie zagadnienia, wykonanie pomocy dydaktycznej, projektu, 
modelu).

e) aktywność ucznia to aktywność na lekcji w postaci: - zaangażowania w pracę na 
lekcji (lub jego brak) - udziału w dyskusji - wypowiedzi w trakcie rozwiązywania 
nowych problemów. 

Aktywność ucznia może być oceniana znakiem „+” lub „-” . Odpowiednia ilość 
plusów jest wymieniana na ocenę pozytywną, natomiast każde kolejne trzy minusy 
skutkują oceną niedostateczną.

„+” uczeń może uzyskać za: 
a) aktywny udział w lekcji, 
b) aktywny udział w pracy grupy rozwiązującej problem, zadanie, 
c) wykonanie doświadczenia,
d) rozwiązanie typowego zadania domowego,
e) rozwiązanie zadania domowego „dla chętnych”, 
f) wyszukanie i zaprezentowanie informacji zdobytych z różnych źródeł np. 
internetu, encyklopedii multimedialnej, 
g) rozwiązanie problemu o niewielkiej skali trudności,

„-” uczeń może uzyskać za: 
a) brak zadania domowego lub brak zeszytu, 
b) brak koniecznych, wcześniej zapowiedzianych, materiałów niezbędnych podczas 
lekcji, 
c) brak oznak pracy indywidualnej lub w grupie,
d) niewykonanie prostych czynności w toku lekcji (które nie są związane z wolnym 
tempem pracy ucznia). 

f) praca doświadczalna - formą aktywności uczniów na lekcji jest praca 
doświadczalna pod nadzorem nauczyciela. Ocenianiu podlega: 
- eksperymentowanie w toku lekcji,
- pomysł, inicjatywa i sposób przeprowadzenia doświadczenia,
- zaangażowanie w pracę grupową podczas przeprowadzania doświadczeń na lekcji 
chemii,
- opracowanie wyników doświadczenia.



g) konkursy – osiągnięcia w konkursach skutkują dodatkową oceną z przedmiotu.

5. Zasady oceniania:
 
1. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową powinien ją 
napisać w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły- termin i forma zaliczenia do 
uzgodnienia z nauczycielem. W przypadku dłuższej nieobecności termin ten można 
wydłużyć po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. W przypadku 
usprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy klasowej jest on zobowiązany sam 
zgłosić się do nauczyciela po powrocie do szkoły w celu ustalenia terminu napisania 
pracy.

2. Prace klasowe są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej i poprzedzone są 
lekcją powtórzeniową. Zakresy materiału obowiązującego na pracę klasową są 
przesyłane przez e-dziennik.

3. Ocenę z pracy klasowej uczeń może poprawić. Poprawa odbywa się w ciągu 
dwóch tygodni od rozdania prac i tylko jeden raz. Jeśli uczeń pisze poprawę w czasie 
lekcji jest zobowiązany do nadrobienia przerabianego materiału.

Ocenianie ilościowe prac pisemnych na podstawie zdobytych punktów:
0-30% ndst
31-50% dop
51-64% dst
65-79% db
80-94% bdb
95-100% cel

4. Ocenę pozytywną za pracę klasową i kartkówkę wystawia się tylko za pracę 
samodzielną (bez tzw. ściągania). Przyłapanie ucznia na niesamodzielnej pracy 
skutkować może upomnieniem, obniżeniem oceny lub nawet wpisaniem oceny 
niedostatecznej i uwagi do dziennika.

5. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji mogą być nie zapowiadane. 

6. Uczniowie nieobecni na kartkówce mogą pisać ją za zgodą nauczyciela w 
najbliższym terminie po zgłoszeniu się do nauczyciela.

7. Przy poprawianiu otrzymane oceny są wpisane do dziennika obok pierwszej oceny.

8. Oceny z prac pisemnych (prace klasowe, kartkówki) mają decydujące znaczenie 
przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej.



9. W przypadku dłuższej absencji chorobowej ucznia nauczyciel ma obowiązek 
umożliwić uczniowi uzupełnienie wiadomości i umiejętności z zaległych tematów w 
ciągu tygodnia i wstrzymać się od oceniania ucznia w tym okresie.

10. Uczeń ma prawo do nieprzygotowań do lekcji, które zgłasza nauczycielowi przed
jej rozpoczęciem. Każde trzecie nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 
Nie dotyczy ono zapowiedzianych kartkówek i prac klasowych i nie zwalnia ucznia 
od udziału w lekcji.

11. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym zapisuje 
notatki i własne rozwiązania zadań. Ich samodzielność może być sprawdzona i 
oceniona przez nauczyciela. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. 
Uczeń w przypadku nieobecności w szkole powinien zeszyt uzupełnić.

12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni pp 
dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na ich podstawie.

13. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia prac pisemnych w ciągu 14 dni , 
poinformowania uczniów o ocenie oraz pokazania prac uczniom, omówienia ich i 
ustalenia sposobu dokonania poprawy. Prace klasowe przechowywane są przez 
nauczyciela do końca roku szkolnego i są do wglądu dla rodziców i uczniów. 
Kartkówki i zadania domowe zwracane są uczniom.

14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są z ocen cząstkowych (nie
jest to średnia arytmetyczna ocen).

15. Ocena roczna jest oceną podsumowującą osiągnięcia edukacyjne w całym danym 
roku szkolnym.

16. Uczeń pracuje cały rok na ocenę końcową. Nie ma możliwości przygotowywania 
prac dodatkowych dla uzyskania wyższej oceny na krótko przed ich wystawieniem.

 17. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i śródrocznych 
ocen klasyfikacyjnych obowiązuje zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania (WSO).

OCENIANIE W SYSTEMIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Monitorowanie postępów
uczniów

- prowadzenie lekcji online na platformie Teams,
- rozwiązywanie zadań przez uczniów na tablicach 
dostępnych w aplikacjach i programach, omawianie 
rozwiązań,
- konsultacje z uczniami po zakończeniu lekcji,
- indywidualne podejście do każdego ucznia z 



uwzględnieniem bariery technologicznej oraz 
dostosowanie form, tempa, zakresów i możliwości 
pracy.

Weryfikowanie wiedzy i
umiejętności uczniów

- aktywność na zajęciach online,
- kartkówki i sprawdziany przeprowadzane na 
platformach internetowych, m.in. Forms, Testportal,
- wypowiedź ustna, 
- prezentacje multimedialne, 
- systematyczność i terminowość wykonywania 
prac, 
- karty pracy,
- zadania domowe.

Przekazywanie uczniom
informacji o postępach w

nauce i uzyskanych ocenach  

- informacja zwrotna na temat aktywności i 
poprawności wykonania zadań w formie 
komentarza ustnego, plusów, minusów, ocen,
- rozmowy indywidualne,
- oceny w e-dzienniku zgodnie z PSO.

Przekazywanie rodzicom
informacji o postępach

uczniów w nauce

- informowanie rodziców o postępach ucznia 
nauce i uzyskanych ocenach  poprzez e-dziennik,
- zebrania on-line z rodzicami,
- rozmowy indywidualne.






