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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII 

zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Kielcach 

Przedmiot: Chemia  

Etap edukacyjny: Liceum Ogólnokształcące 

Imię i nazwisko nauczyciela: Klaudia Maciejska 

Klasy: I, III, IV LO  

 

I. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE/ROCZNE 

OCENY KLASYFIKACYJNE 

 

1. Wymagania na ocenę celującą: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• biegle posługuje się terminologią chemiczną, 

• posiada istotnie dużą wiedzę chemiczną, 

• ma i stosuje wiadomości oraz umiejętności z zakresu wymagań podstawy 

programowej dla danego etapu kształcenia i stosuje je do rozwiązania zadań 

problemowych  o wysokim stopniu złożoności, 

• formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,  proponuje 

rozwiązania nietypowe, 
• samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je i analizuje wyniki, 

• osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny. 

2. Wymagania na ocenę bardzo dobrą 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone  

w wymaganiach podstawy programowej, 

• stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów oraz zadań 

problemowych, 

• wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać  

z różnych źródeł wiedzy, tj.: wzorów i stałych fizykochemicznych CKE, układu 

okresowego pierwiastków chemicznych, tablic chemicznych, encyklopedii  

i Internetu, informatorów maturalnych, 

• projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 

• biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie 

rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności. 

3. Wymagania na ocenę dobrą 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

podstawy programowej, 
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• 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, 

• zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych, 

• samodzielnie wykonuje doświadczenia chemiczne, stosując właściwe przyrządy  

i metody pomiarowe, a także poprawnie formułuje wnioski wynikające  

z eksperymentów, 

• w obrębie danego działu potrafi powiązać różne prawa, zjawiska i zasady oraz 

zastosować je do rozwiązania zadań obliczeniowych o średnim stopniu trudności.  
4. Wymagania na ocenę dostateczną 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone  

w wymaganiach podstawy programowej, które są konieczne do dalszego 

kształcenia, 

• z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do 

rozwiązywania typowych zadań i problemów, 

• z pomocą nauczyciela korzysta oraz odczytuje dane ze źródeł wiedzy, takich jak: 

układ okresowy pierwiastków chemicznych, wykresy, tablice chemiczne, 

• z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 

• z pomocą nauczyciela zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz 

rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności. 

4. Wymagania na ocenę dopuszczającą 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w wymaganiach 

podstawy programowej, 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. 

 

II. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW WRAZ  

Z WAGAMI OCEN ZA POSZCZEGÓLNE FORMY AKTYWNOŚCI 

 

1. Sprawdzian typu A (waga 5) - jedno lub dwugodzinny, obejmujący materiał  

z całego okresu, roku lub cyklu nauczania, 

2. Sprawdzian typu B (waga 5) - jedno lub dwugodzinny, obejmujący dział, 

3. Sprawdzian typu C (waga 3) - krótka, pisemna i niezapowiedziana forma 

sprawdzenia wiadomości z trzech ostatnich lekcji tzw. kartkówka (sprawdzian nie 

podlega poprawie). 

4. Odpowiedź ustna (waga 3) - z trzech ostatnich lekcji lub w przypadku lekcji 

powtórzeniowej – z całego działu (odpowiedz ustana nie podlega poprawie). 

5. Aktywność ucznia na lekcji, samodzielne ćwiczenia na lekcji (waga 3) 
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6. Zadania domowe (waga 2) 

7. Inne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności (waga 2): 

• Prezentacje multimedialne  

• Projekty edukacyjne  

• Umiejętności praktyczne (doświadczenia chemiczne)  

II. 1. Warunki i tryb uzyskania ocen klasyfikacyjnych: 

O ocenie śródrocznej/rocznej decyduje średnia ważona ocen cząstkowych otrzymanych  

w ciągu całego okresu nauki zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 

II.2.Warunki i tryb uzyskania wyższych ocen klasyfikacyjnych niż przewidywane: 

1. Uczeń ma prawo ubiegać się o podniesienie proponowanej przez nauczyciela 

oceny semestralnej lub rocznej, pod warunkiem, że systematycznie odrabiał prace 

domowe, aktywnie pracował na lekcjach, uczestniczył we wszystkich 

sprawdzianach. 

2. Warunkiem umożliwiającym uzyskanie oceny wyższej od przewidzianej jest 

złożenie przez ucznia, w ciągu 7 dni, od uzyskania informacji o przewidzianej 

ocenie z chemii, wniosku o podwyższenie oceny. 

3. Nauczyciel przygotowuje zestaw zadań obejmujący zakres wiedzy i umiejętności  

z danego semestru o odpowiednim stopniu trudności. 

III. OKREŚLANIE SKALI OCEN: 

III.1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz cząstkowe oceny bieżące wystawia 

się według następującej skali:   

• stopień celujący - 6 (skrót: cel), 

• stopień bardzo dobry - 5 (skrót: bdb), 

• stopień dobry - 4 (skrót: db), 

• stopień dostateczny - 3 (skrót: dst), 

• stopień dopuszczający - 2 (skrót: dop), 

• stopień niedostateczny - 1 (skrót: ndst). 

Oprócz ocen cząstkowych wprowadza się dodatkowe zapisy:   

• "nb" - nieobecność na sprawdzianie pisemnym, 

• "np" – nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych (z wyłączeniem pracy domowej), 

• "bp"- brak pracy domowej. 

Skalę ocen rozszerza się przez dodanie do oceny znaku „plus” (+) lub „minus” (-). 

Rozszerzenie skali ocen nie ma zastosowania w przypadku oceny śródrocznej i rocznej.  

O ocenie śródrocznej/rocznej decyduje średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego 

semestru zgodnie z poniższymi wskazaniami:  
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Średnia ważona (S)  

1 ≤ S ≤ 1,59 – ndst  

1,60 ≤ S ≤ 2,59 – dop  

2,60 ≤ S ≤3,59 –dost  

3,60 ≤ S ≤ 4,59 – db  

4,60 ≤ S ≤5,29 – bdb  

5,30 ≤ S ≤ 6 – cel 

 

III. 2. Cząstkowe oceny prac pisemnych wystawia się według następującej skali:  

• 0-39 % poprawnych odpowiedzi – niedostateczny, 

• 40-45 % poprawnych odpowiedzi – dopuszczający minus, 

• 46–50 % poprawnych odpowiedzi – dopuszczający, 

• 51–59% poprawnych odpowiedzi – dopuszczający plus, 

• 60–64% poprawnych odpowiedzi – dostateczny minus, 

• 65–69% poprawnych odpowiedzi – dostateczny, 

• 70-74% poprawnych odpowiedzi – dostateczny plus, 

• 75–79 % poprawnych odpowiedzi – dobry minus, 

• 80–84% poprawnych odpowiedzi – dobry. 

• 85–89% poprawnych odpowiedzi – dobry plus, 

• 90–93 % poprawnych odpowiedzi - bardzo dobry minus, 

• 94–98% poprawnych odpowiedzi - bardzo dobry, 

• 99 % poprawnych odpowiedzi - bardzo dobry plus, 

• 100 % poprawnych odpowiedzi – celujący 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Sprawdziany typu A i B muszą być zapowiadane z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. Nauczyciel zapisuje termin sprawdzianu typu A i B w dzienniku 

klasy. 

2. Sprawdziany typu C nie muszą być zapowiadane. 

3. Oceny ze sprawdzianów, kartkówek i prac klasowych nauczyciel ogłasza uczniom  

w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przeprowadzenia 

sprawdzianu (z przyczyn niezależnych od nauczyciela – choroba, wyjazd itp. – 

termin ten może ulec przedłużeniu). 

4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie typu A lub B jest zobowiązany napisać go  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem i ma tylko jedną możliwość napisania 

sprawdzianu, także jeśli otrzyma ocenę niedostateczną. 

5. Uczniowi, który nie pisał sprawdzianu w pierwszym terminie oraz drugim 

nauczyciel wstawia ocenę niedostateczną z niezaliczonego materiału, która nie 

podlega poprawie. 

6. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z jednego sprawdzianu pisemnego  

w semestrze w przypadku realizacji podstawy programowej na poziomie 

podstawowym oraz do poprawy dwóch sprawdzianów w przypadku realizacji 
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podstawy programowej na poziomie rozszerzonym w ramach obowiązującej skali 

ocen. 

7. W ciągu semestru odbędą się 2-3 sprawdziany o wadze 5 i 3-4 kartkówki o wadze 

3. 

8. Uczeń, który korzysta z niedozwolonych pomocy podczas pisania sprawdzianu 

otrzymuje ocenę niedostateczną, której nie może poprawić. 

9. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania z zajęć bez podania przyczyny 

(według szczegółowych zasad PZO) nie więcej niż jeden raz (przy dwóch 

godzinach zajęć edukacyjnych w tygodniu) lub dwa razy (przy od trzech do pięciu 

godzin zajęć edukacyjnych w tygodniu) w ciągu całego okresu. Nieprzygotowanie, 

uczeń ma obowiązek zgłosić na początku lekcji. Nieprzygotowanie zwalnia ucznia  

z odpowiedzi ustnej, kartkówki, pracy domowej. 
10. Wszystkie pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela i mogą 

być udostępniane do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) podczas spotkania 

ustalonego przez nauczyciela (Statut Szkoły). 

 

 


