
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

z przedmiotów ogólnokształcących 

CHEMIA – poziom podstawowy 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 

 

1. Przedmiotowy system oceniania ma na celu: 

 Monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

 Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce 

 Udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji, co zrobił dobrze i jak 

powinien dalej się uczyć; 

 Udzielenie wskazówek uczniowi do samodzielnego planowania własnego rozwoju i kierunków 

dalszej pracy; 

 Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

 Dostarczeniu nauczycielowi, rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach, 

trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

 Umożliwienie nauczycielowi doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej; 

2. Przedmiotem oceny jest: 

 zakres opanowanych umiejętności; 

 rozumienie materiału naukowego; 

 umiejętność stosowania wiedzy; 

 umiejętność przekazywania wiedzy; 

 umiejętność praktycznego wykorzystania i zastosowania zdobytej wiedzy; 

 aktywność na zajęciach stacjonarnych, on – line; 

 współdziałanie w grupie; 

 chęć pracy w czasie zajęć dydaktycznych; 

 frekwencja na zajęciach w szkole, on – line 

 

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA, KTÓRE PODLEGAJĄ OCENIE: 

 

1. Wiedza:  

 znajomość pojęć, zasad, zagadnień i reguł przewidzianych w programie nauczania; 

 kształtowanie pojęć chemicznych, sprawdzanie stopnia zrozumienia fachowej terminologii; 

 kształtowanie języka chemicznego; 

 zrozumienie i zapamiętywanie wiadomości zdobytych podczas lekcji i nauki własnej; 

 uporządkowanie i streszczenie wiadomości, zilustrowanie i wyjaśnienie na odpowiednich przykładach. 

2. Umiejętności: 

 posługiwanie się wiadomościami; 

 prawidłowa interpretacja i samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z przedmiotem; 

 prawidłowa analiza, wnioskowanie i dostrzeganie związków między teorią a praktyką; 

 ocenianie, wartościowanie, wnioskowanie; 

 poprawne korzystanie z pomocy dydaktycznych (komputer, plansze, rysunki, schematy); 



 rozwiązywanie zadań projektowych – stosowanie odpowiednich metody, sposobów wykonania i 

otrzymanych rezultatów; 

 wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce; 

 posługiwanie się fachową terminologią; 

 ćwiczenia praktyczne – ocenianie stopnia wykonania zadania i zaangażowania ucznia. 

3. Postawa: 

 frekwencja na zajęciach w szkole, on – line podczas zajęć dydaktycznych; 

 aktywność na lekcji; 

 zainteresowanie przedmiotem; 

 współdziałanie w grupie; 

 prowadzenie zeszytu (skoroszyty bądź teczki) i wykonywanie zadań; 

 samodzielność, zaangażowanie i dociekliwość poznawcza; 

 kształcenie kreatywnej postawy wobec problemu; 

 umiejętność samooceny, planowania i organizowania własnej nauki; 

 dokładność, rzetelność; 

 chęć pracy w czasie zajęć dydaktycznych. 

W przypadku prowadzenia zdalnego nauczania ocenione pisemne formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności 

uczniów, a także wykonane zlecone zadania domowe są oceniane i odsyłane poprzez ustalony w 

Przedmiotowym Systemie Oceniania komunikator zdalny. 

 

III. FORMY PRACY UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIANIU: 

1. Prace pisemne: 

a)  sprawdziany/ prace klasowe obejmujące zamkniętą część materiału określoną przez 

nauczyciela (dział), z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Termin powinien być 

odnotowany w dzienniku lekcyjnym, 

b)  próbne egzaminy zawodowe, 

c)  kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie 

pięciu ostatnich lekcjach, nie musi być zapowiadana, 

d) testy. 

 

2. Aktywność na lekcji; 

3. Odpowiedź ustna; 

4. Praca domowa; 

5. Twórcze rozwiązywanie problemów; 

6. Samodzielna praca na lekcji; 

7. Zespołowa praca na lekcji; 

8. Inne wynikające ze specyfiki przedmiotu lub sytuacji epidemii. 

 

IV. NARZĘDZIA OCENIANIA: 

 Kryteria oceny wypowiedzi ustnej: 

Kryterium oceny Max 

punktów 

Zawartość rzeczowa (poprawność merytoryczna) 2 

Wyrażenie sądów, uzasadnianie wypowiedzi 1 

Stosowanie poprawnej terminologii, stosowanie języka chemicznego 1 

Sposób prezentacji – postawa i umiejętność formułowania myśli 1 

 

 Niedostateczny (1) – brak lub błędna odpowiedź; 

 Dopuszczający (2) – uczeń odpowiada jedynie na zadane, proste pytania; 



 Dostateczny (3) – odpowiedź ucznia nie jest samodzielna, wymaga pomocy ze strony 

nauczyciela; 

 Dobry (4) – odpowiedź samodzielna, ale nie wyczerpuje zagadnienia; 

 Bardzo dobry (5) – odpowiedź ucznia samodzielna i wyczerpująca; 

 Celujący (6) – odpowiedź ucznia samodzielna i w pełny wyczerpująca temat. 

 

 Kryterium oceny pracy domowej: 

Kryterium oceny Max 

punktów 

Prawidłowe wykonanie 1 

Zawartość rzeczowa (zawartość merytoryczna) 2 

Wykład pracy 2 

Wykorzystanie źródeł informacji 1 

Estetyka wykonania 1 

  

 Prace domowe ocenianie są w zależności od specyfiki (o wymaganiach i systemie 

oceniania nauczyciel informuje uczniów przez wykonaniem pracy). 

 

 Kryterium oceny sprawdzianów, testów, kartkówek, próbne egzaminy maturalne: 

% maksymalnej ilości punktów Ocena 

0% - 39,99% Niedostateczny (1) 

40% - 54,99% Dopuszczający (2) 

55% - 69,99% Dostateczny (3) 

70% - 84,99% Dobry (4) 

85% - 97,99% Bardzo dobry (5) 

98% - 100% Celujący (6) 

 

 Kryterium oceny za aktywność: 

 5 plusów = bardzo dobry 

 

 Kryterium pracy w grupie: 

Kryterium oceny Max 

punktów 

Organizacja pracy w grupie 1 

Komunikacja w grupie 1 

Aktywność, wkład pracy własnej 1 

Prezentowanie rezultatów pracy grupy 1 

Terminowość realizacji 1 

 

 Kryterium pracy indywidualnej (praca na lekcji): 

Kryterium oceny Max 

punktów 

Organizacja pracy 1 

Wkład pracy własnej 1 

Prawidłowe wykonanie 2 

Estetyka wykonania 1 

Terminowość realizacji 1 

 

V. KRYTERIA OCENY: 

6 – celujący: 

 Uczeń biegle i przekrojowo zna i rozumie wiedzę przewidzianą w podstawie programowej realizowaną 

na podstawie programu nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie; 

 Uczeń biegle i bezbłędnie posługuje się fachową terminologią z zakresu chemii; 

 Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami; 



 Uczeń wykazuje się znajomością i rozumieniem pojęć z zakresu realizowanego programu nauczania; 

 Uczeń umiejętnie stosuje wiedzę z innych przedmiotów; 

 Uczeń precyzyjnie formułuje swoje wypowiedzi; 

 Uczeń postawą na zajęciach i wkładaną pracą zasługuje na szczególne wyróżnienie; 

 Uczeń jest aktywny na zajęciach; 

 Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe teoretyczne lub praktyczne uwzględnione w 

programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie; 

 Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe i wyciąga wnioski; 

 Uczeń proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązujące także zadania wykraczające poza program 

opracowany przez nauczyciela; 

 Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania; 

 Uczeń wszystkie testy zalicza na ocenę pozytywną w pierwszym terminie (nie mniej niż bardzo dobry); 

 Zeszyt przedmiotowy prowadzony jest systematycznie (są wszystkie zapisy); 

 Uczeń osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach i turniejach przedmiotowych; 

 Uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty 

lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej; 

 Uczeń przywiązuje szczególnie dużą wagę do jakości i estetyki wykonywanych zajęć, przestrzegając 

zasad BHP. 

5 – bardzo dobry: 

 Uczeń opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

przewidziane w realizowanym programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie; 

 Uczeń wykazuje się znajomością i zrozumieniem pojęć z zakresu realizowanego programu nauczania; 

 Uczeń sprawnie i umiejętnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

 Uczeń bezbłędnie posługuje się terminologią z zakresu chemii; 

 Uczeń potrafi samodzielnie formułować wnioski; 

 Uczeń jest aktywny na zajęciach; 

 Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe teoretyczne i praktyczne objęte podstawą 

programową; 

 Uczeń potrafi prawidłowo argumentować i dowodzić swoich racji; 

 Uczeń prawidłowo analizuje, wnioskuje i dostrzega związki między wiadomościami teoretycznymi, a 

umiejętnościami praktycznymi; 

 Uczeń trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu problemów praktycznych; 

 Uczeń umie wykorzystać wiadomości z różnych dziedzin podczas rozwiązywania zaistniałych 

problemów teoretycznych jak i praktycznych w swoim zawodzie; 

 Uczeń potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach; 

 Wszystkie testy zaliczone są na ocenę pozytywną w pierwszym terminie; 

 Uczeń uczestniczył we wszystkich zajęciach; 

 Zeszyt przedmiotowy prowadzony jest systematycznie (są wszystkie zapisy); 

 Uczeń przywiązuje dużą wagę do jakości i estetyki wykonywanych zajęć, przestrzega BHP. 

4 – dobry: 

 Uczeń opanował podstawowe treści nauczania oraz umiejętności przydatne a każdym stanowisku pracy 

i nie przewiduje się żadnych kłopotów w opanowaniu przez ucznia dalszych treści kształcenia; 

 Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

 Uczeń stosuje podstawowe pojęcia chemiczne; 

 Uczeń samodzielnie rozwiązuje typowe zadania problemowe; 

 Uczeń potrafi samodzielnie formułować wnioski; 

 Uczeń prawidłowo rozumie sytuacje, zasady oraz metody badań chemicznych; 

 Uczeń potrafi prawidłowo przenieść procedury ćwiczeniowe na rzeczywiste podczas działań 

praktycznych; 

 Uczeń trafnie wyjaśnia poznawane wiadomości; 

 Uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykorzystać w praktyce nabyte umiejętności; 

 Uczeń wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu; 



 Uczeń prawidłowo rozpoznaje, porządkuje, grupuje zdobytą wiedzę i umiejętności; 

 Uczeń dostrzega błędy popełniane przy rozwiązywaniu określonych zadań; 

 Uczeń jest aktywny na zajęciach; 

 Wszystkie testy zaliczone są na ocenę pozytywną; 

 Zeszyt przedmiotowy prowadzony jest systematycznie; 

 Uczeń przywiązuje wagę do jakości i estetyki wykonywanych zajęć, przestrzegając zasad BHP. 

3 – dostateczny: 

 Uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w 

realizowanym przez nauczyciela programie nauczania pozwalające na zrozumienie większości 

zagadnień z danego przedmiotu teoretycznego lub zajęć praktycznych; 

 Uczeń zna podstawowe pojęcia chemiczne; 

 Uczeń wykonuje zadania, polecenia niepewnie i z dużymi błędami; 

 Uczeń wkłada minimalny wysiłek w swoje doskonalenie; 

 Uczeń wykazuje małe postępy; 

 Uczeń jest mało aktywny na zajęciach lekcyjnych; 

 Uczeń posiada niepełne wiadomości, nie umie ich wykorzystać w praktycznym działaniu; 

 Uczeń nie przywiązuje uwagi do organizacji pracy, estetyki i staranności wykonywanych prac; 

 Zeszyt przedmiotowy prowadzony jest niesystematycznie; 

 Uczeń przywiązuje wagę do jakości i estetyki wykonywanych zajęć, przestrzegając zasad BHP. 

2 – dopuszczający: 

 Uczeń częściowo opanował podstawową wiedzę i umiejętności zawarte w programie nauczania; 

 Uczeń opanował w stopniu elementarnym treści z zakresu chemii podstawowej; 

 Uczeń zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela; 

 Uczeń przedstawia wiadomości w sposób nieuporządkowany; 

 Uczeń potrafi zdefiniować pojęcia, ale nie potrafi zastosować terminologii w praktyce; 

 Uczeń nie jest aktywny na zajęciach; 

 Zeszyt przedmiotowy prowadzony jest niesystematycznie; 

 Uczeń przestrzega zasad BHP. 

1 – niedostateczny: 

 Uczeń nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym programie nauczania, co uniemożliwia mu 

bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych treści; 

 Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości zawartych w programie nauczania; 

 Uczeń nie potrafi rozwiązywać zadań nawet o niewielkim stopniu trudności; 

 Uczeń nie potrafi samodzielnie ani przy pomocy nauczyciela wykazać się wiedzą i umiejętnościami; 

 Uczeń nie zna podstawowych pojęć z zakresu chemii; 

 Uczeń nie jest aktywny na zajęciach; 

 Uczeń nie wykazuje chęci uzupełnienia braków; 

 Uczeń nie wykazuje zainteresowania przedmiotem; 

 Uczeń nie prowadzi zeszytu przedmiotowego; 

 Uczeń nie odrabia zadań domowych; 

 Uczeń nie korzysta z zaproponowanych form pomocy; 

 Uczeń nie przestrzega zasad BHP. 

 

VI. OCENIANIE BIEŻĄCE I ZASADY UMOŻLIWIAJĄCE POPRAWĘ POSTĘPÓW 

DYDAKTYCZNYCH: 

 Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów; 

 Prace klasowe i sprawdziany są przeprowadzane po zrealizowaniu każdego działu programowego; 

 Prace klasowe i sprawdziany obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny 

lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową lub określeniem przez nauczyciela 

zakresu materiału i problemów do powtórzenia; 



 Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów (prace klasowe, testy, sprawdziany) przedstawiane są 

do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Prace pisemne zawierają krótkie pisemne 

uzasadnienie oceny , w którym nauczyciel wskazuje, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz 

jak powinien uczyć się dalej; 

 Prace klasowe i sprawdziany powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni 

od momentu napisania pracy; 

 W przypadku kartkówek pisemne uzasadnienie oceny nie jest wymagane, ale wymagany jest komentarz 

ustny wskazujący, w jaki sposób uczeń powinien nadrobić braki oraz jakiego zakresu one dotyczą; 

 Oceny z kartkówek i prac domowych nie podlegają poprawie; 

 Odpowiedzi ustne wymagają ustnego uzasadnienia oceny, w którym nauczyciel wskazuje, co uczeń 

robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien uczyć się dalej; 

 Oceny bieżące przekazywane są bezpośrednio po ich uzyskaniu przez ucznia; 

 Uczeń ma obowiązek zaliczyć minimum 50% prac klasowych, sprawdzianów w semestrze (np. 2 z 4 

lub 3 z 5); 

 W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może 

wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności 

ucznia; 

 W wyniku długiej (50%) nieobecności, która uniemożliwia uzyskanie przez ucznia oceny śródrocznej/ 

rocznej, stosuje się procedury przewidziane w Statucie szkoły dla egzaminów klasyfikacyjnych; 

 Uczeń, który opuścił pracę klasową, sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę 

niedostateczną, może/ma prawo w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji lub 

powrotu przystąpić do jego napisania. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu 

nauczania pozostałych uczniów; 

 Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika, przy wystawieniu oceny śródrocznej/rocznej brana jest 

pod uwagę ocena wyższa; 

 Uczeń, który nie przystąpił do poprawy lub nie zgłosił się po dłuższej nieobecności w wyznaczonym 

terminie, traci prawo do poprawienia lub napisania pracy klasowej, sprawdzianu; 

 Ćwiczenia wykonywane i oceniane na zajęciach w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, uczeń 

ma obowiązek zaliczenia w terminie 14 dni od dnia powrotu podczas zajęć konsultacyjnych lub 

terminie i czasie uzgodnionym z nauczycielem tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych 

uczniów; 

 Nie ocenia się negatywnie ucznia w dniu powrotu po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności; 

 Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej 

osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia); 

 Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, sprawdzianów i innych form sprawdzania wiedzy 

niedozwolonych przez nauczyciela pomocy lub praca niesamodzielna stanowią podstawę do 

wystawienia oceny niedostatecznej; 

 Na cztery tygodnie przed śródrocznym/ rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciel informuje ucznia o nieklasyfikowaniu lub przewidywanej dla niego śródrocznej/ rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej i odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym; 

 Na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne informuje ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej/ rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej i odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym; 

 Oceny klasyfikacyjne śródroczne/ końcoworoczne pozytywne i negatywne są wystawiane w ostatnim 

tygodniu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, niezależnie od wcześniejszych 

zagrożeń; 

 Jeżeli w okresie 2 tygodni przed zakończeniem roku szkolnego (lub semestru w przypadku przedmiotu 

kończącego się w pierwszym semestrze danego roku szkolnego) uczeń niezagrożony wcześniej 

wystawieniem oceny niedostatecznej w sposób rażący narusza postanowienia WSO, nie uczęszcza na 

zajęcia i sprawdziany, nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną lub nieklasyfikowanie po 

terminie; 

 Sprawdzone i ocenione prace klasowe, sprawdziany ze wszystkich przedmiotów uczeń i jego rodzice 

(prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu według zasad ustalonych w statucie; 

 

VII. NIEPRZYGOTOWANIE: 



 Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się z przyczyn losowych na dane zajęcia (w tym brak 

zadania domowego) dwa razy w semestrze; 

 Uczeń, który w pierwszym semestrze nie wykorzystał tego prawa w drugim semestrze może 

zgłosić trzy nieprzygotowania; 

 Nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi po sprawdzeniu obecności; 

 Prawo zgłaszania nieprzygotowania nie przysługuje w przypadku zapowiedzianej wcześniej formy 

sprawdzenia wiadomości i umiejętności (sprawdzian, kartkówka, projekt); 

 Brak na lekcji zeszytu przedmiotowego (skoroszytu, teczki) jest równoznaczne z 

nieprzygotowaniem; 

 Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. 

Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia; 

 Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć 

bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje 

do dziennika lekcyjnego na życzenia ucznia.  

VIII. UMOWY I UZGODNIENIA: 

 Uczeń, który spóźnił się na lekcję więcej niż 15 minut ma zaznaczoną nieobecność na zajęciach (w 

przypadkach losowych np. trudności komunikacyjne, nauczyciel może zaznaczyć spóźnienie); 

 Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu, niestaranność w prowadzeniu zeszytu ma wpływ na ocenę 

śródroczną/ roczną; 

 Ustala się następujące formy komunikacji w nauczycielem: 

a) dziennik elektroniczny 

b) platforma Microsoft Office 365.  

 

SKALA OCEN – ŚREDNIA WAŻONA: 

Przy ustaleniu oceny semestralnej/ rocznej każdej ocenie przypisuje się określoną wagę: 

 

1pkt – zadanie domowe, prowadzenie zeszytu, voucher; 

2pkt – praca na lekcji, aktywność na zajęciach; 

3pkt – odpowiedź ustna; 

4pkt – kartkówka, projekty multimedialne; 

5pkt – sprawdzian, test, konkursy, olimpiady. 

 

Przy wystawieniu oceny okresowej (rocznej) pod uwagę brana jest frekwencja na zajęciach w szkole. Uczeń, 

który ma 100% frekwencję na przeprowadzonych zajęciach otrzymuje ocenę cząstkową celujący za aktywność i 

jeżeli jest to możliwe może mieć podwyższoną ocenę okresową lub roczną o jeden stopień, w tym, że nie wyżej 

niż do oceny bardzo dobrej. 

Dla uczniów posiadających stosowne orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się 

zalecenia poradni określone w opinii np. dotyczące wydłużonego czasu odpowiedzi na sprawdzianach 

pisemnych oraz stosuje się indywidualną ocenę pracy tych uczniów uwzględniając ich możliwości oraz stopień 

stwierdzającej dysfunkcji lub niepełnosprawności. 


