
Przedmiotowe ocenianie z chemii 

1. Oceny z chemii, zarówno bieżące (cząstkowe), jak i śródroczne, roczne i końcowe są 

ustalane według następującej skali: 

• celujący (cel)                       6 

• bardzo dobry (bdb)              5 

• dobry (db)                            4 

• dostateczny (dost)                3 

• dopuszczający (dop)            2 

• niedostateczny (ndst)           1 

 

2. Przy ustalaniu oceny bieżącej dopuszcza się możliwość umieszczania znaków „+“ 

(plus) i minus „ – ” (minus). 

 

3. Przy ustalaniu oceny z prac pisemnych ustala się następującą zasadę procentową:                                       

91% - 100% pkt.    bardzo dobry  

75% - 90%   pkt.    dobry 

51% - 74%   pkt.    dostateczny                              

40% - 50%   pkt.    dopuszczający 

0% - 39%     pkt.    niedostateczny 

 

4. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który ze sprawdzianu uzyska ocenę bardzo dobrą i 

rozwiąże poprawnie zadanie dodatkowe. W wypadku, gdy uczeń otrzyma z pracy ocenę 

niższą niż bardzo dobrą oraz rozwiąże zadanie dodatkowe lub jego część, ustala się dla 

tego zadania oddzielną punktację, sumuje uzyskane przez ucznia punkty i wystawia 

ocenę w skali 1 – 5. 

5. Prace pisemne winny być poprawione, ocenione i omówione w klasie w okresie nie 

dłuższym niż dwa tygodnie, chyba, że zaszły istotne okoliczności przemawiające za 

wydłużeniem tego terminu. 

6. Dopuszcza się przypisanie ocenom cząstkowym wag mających na celu podkreślenie 

wpływu danej oceny na ocenę śródroczną, roczną i końcową. 

7. Uczniowie oceniani są na jednostkach lekcyjnych za: 

• odpowiedzi ustne mogące zwierać treści zadania domowego 

• sprawdziany obejmujące materiał z całego działu (zapowiedziane z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem) 

• kartkówki obejmujące wiadomości z kilku lekcji (mogą być niezapowiedziane) 

• aktywność i pracę na lekcji 

• zadania domowe 

• prace i zadania dodatkowe (referaty, doświadczenia, plakaty, gazetki, 

prezentacje) 

• udział w konkursach chemicznych 

8. Napisanie sprawdzianu jest obowiązkowe, uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie, 

musi napisać go w innym, uzgodnionym z nauczycielem terminie. 

9. Uczeń, który z pracy pisemnej otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo do poprawy tej 

oceny w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie później jednak niż do 14 dni po 

otrzymaniu pracy). 



10. Aktywność ucznia na lekcji (podanie definicji, rozwiązanie przykładu, wyciągnięcie 

wniosku, itp.) oceniana jest symbolami plusów, minusów lub ich części (05 plusa). Po 

zebraniu pięciu symboli uczeń otrzymuje ocenę równą sumie zdobytych plusów, np. 

uczeń, który zdobył +, –, 05+, + i –  otrzymuje ocenę minus dostateczny. 

11. Uczeń może jeden raz w ciągu półrocza, bez podania przyczyny, być nieprzygotowany 

do lekcji, co zostaje odnotowane przez nauczyciela. Nieprzygotowanie oznacza: 

• brak zadania domowego 

• brak zeszytu lub zeszytu ćwiczeń 

• nieopanowanie wiadomości z kilku ostatnich lekcji    

12. Każde następne nieprzygotowanie do lekcji: 

• zgłoszone nauczycielowi przed jej rozpoczęciem, wiąże się z wpisaniem dwóch 

znaków minus „ – ” z aktywności oraz wpisaniem uwagi o braku zadania 

domowego do e – dziennika 

• niezgłoszone nauczycielowi przed jej rozpoczęciem, wiąże się z wpisaniem 

oceny niedostatecznej oraz wpisaniem uwagi o braku zadania domowego do         

e - dziennika 

13.  W dniu wcześniej zapowiedzianych prac pisemnych uczeń nie może skorzystać z 

przysługującego mu limitu nieprzygotowania. 

14. Każda ocena umotywowana jest ustnie przez nauczyciela, a prace pisemne 

(przechowywane do końca danego roku szkolnego) są udostępniane przez nauczyciela 

do wglądu rodzicom w sposób wcześniej z nimi ustalony. 

15. Każdy uczeń ma obowiązek: 

• uważnie i aktynie uczestniczyć w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i 

porządku w czasie jej trwania 

• odrabiać prace domowe 

• systematycznie uczęszczać i nie spóźniać się na lekcje 

• przynosić na zajęcia podręczniki i zeszyty przedmiotowe,  

• prowadzić zeszyt zgodnie z wymaganiami nauczyciela 

• nadrabiać braki programowe 

16. Prowadząc zajęcia nauczyciel dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. 

17. Ustalając wymagania edukacyjne nauczyciel kieruje się zaleceniami zawartymi w 

opinii/orzeczeniu publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

18. Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest oceną uwzględniającą całokształt pracy 

ucznia, tzn. stopień opanowania wiadomości przewidzianych w podstawie 

programowej, przygotowanie ucznia do zajęć, aktywny w nich udział, a także 

zaangażowanie oraz uczestnictwo w konkursach przedmiotowych. Jest oceną 

całościową (nie zawiera plusów ani minusów) 

19. Po dłuższej nieobecności uczeń uzupełnia braki w materiale ( notatki, wiadomości) w 

sposób i w terminie uzgodnionym wcześniej z nauczycielem.  

 

 



20. Zmiany w Przedmiotowym Ocenianiu z chemii  na okres nauczania  zdalnego 

wprowadzone uchwałą nr 6/2021 z dn. 17. 03. 2021 r. 

 

Poniższe postanowienia wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej 

z chemii oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w czasie, w którym tradycyjna 

forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania na terenie szkoły. 

1. W czasie nauczania zdalnego prowadzenie zajęć chemii polega na kontaktowaniu się 

nauczyciela z daną klasą za pomocą pakietu Office 365 oraz e-dziennika. 

 

2. Do oceny zaangażowania uczniów w proces edukacyjny oraz efektów ich pracy służy 

dotychczasowa skala ocen oraz kryteria ich uzyskiwania. 

 

3. Ocenie podlegają: 

✓ odpowiedzi ustne 

✓ prace pisemne (sprawdziany, kartkówki) 

✓ prace domowe i terminowość ich odsyłania 

✓ aktywność i praca na zajęciach 

✓ postawa ucznia wobec obowiązków  

✓ zadania dodatkowe dla chętnych 

 

4. Uczniowie zobowiązani są do systematycznego i aktywnego udziału w lekcjach on–

line, a także do odsyłania prac we wskazany przez nauczyciela sposób i w 

wyznaczonym przez niego terminie. 

 

5. Nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela traktowane jest 

każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć.  

 

6. Uczeń może jeden raz w ciągu półrocza, bez podania przyczyny, być 

nieprzygotowanym do lekcji (zgłasza je nauczycielowi na początku zajęć), każde 

następne skutkuje wpisaniem dwóch minusów do aktywności. 

 

7. Planowanie sprawdzianów odbywa się na dotychczasowych zasadach: 

✓ zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, a data sprawdzianu 

zapisywana jest przez nauczyciela w e-dzienniku 

✓ mogą być poprzedzone lekcja powtórzeniową 

 

8. W przypadku zgłoszonych problemów technicznych uniemożliwiających napisanie 

sprawdzianu w wyznaczonym terminie, uczeń może go napisać w innym, uzgodnionym 

z nauczycielem czasie. 

 

9. Sposoby przekazywania uczniom informacji zwrotnej: 

Informację zwrotną stanowią: 

✓ punktacja (na testach, sprawdzianach, kartkówkach) 

✓ komentarze (ustne lub pisemne) do uzyskanej punktacji i ocen 

✓ indywidualna rozmowa lub korespondencja poprzez e–dziennik lub aplikację 

Teams 

 



10. Uczeń ma prawo do poprawy otrzymanych w czasie nauczania on-line ocen na 

dotychczasowych zasadach, czyli po uzgodnieniu zakresu i terminu z nauczycielem. 

 

11. O postępach w nauce i zaangażowaniu dziecka w proces edukacyjny,  a także o 

przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenach rocznych oraz końcowych 

rodzice ucznia informowani są poprzez e–dziennik. 

 

12. W razie uporczywego uchylania się ucznia od udziału w procesie edukacyjnym i braku 

odpowiedniej reakcji ze strony jego rodziców, nauczyciel informuje o tym fakcie 

pedagoga szkolnego i dyrekcję, a uczeń może zostać zobowiązany do uczestniczenia w 

zajęciach zdalnych z terenu szkoły, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

13. Pozostałe sytuacje regulują dotychczasowe postanowienia Przedmiotowego Oceniania 

z chemii. 

 

Przedmiotowy system oceniania został zaktualizowany uchwalą Rady Pedagogicznej  

nr 6/2021 z dnia 17.03.2021r. 

 


