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I. Ogólne kryteria oceny semestralnej i 

końcoworocznej z chemii na poszczególne stopnie 
 

 

1. Ocena niedostateczna 

 

- wiadomości: braki w wiedzy są na tyle duże, iż nie rokują nadziei na usunięcie, 

nawet w dłuższym okresie i przy pomocy nauczyciela; widoczny wyraźny brak 

zainteresowania przedmiotem; uczeń nie zna podstawowych pojęć 

chemicznych; nie opanował w minimalnym stopniu zagadnień poruszanych na 

lekcji. 

 

- umiejętności: uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać 

poleceń wymagających zastosowania elementarnych pojęć i prostych 

umiejętności; nie potrafi powtórzyć nawet fragmentów opracowywanego na 

lekcjach materiału. 

 

- postawy: swoją postawą utrudnia a nawet uniemożliwia pracę innym; odmawia 

wykonywania zadań realizowanych przez grupę lub poleconych przez 

nauczyciela. 

 

 

2. Poziom wymagań koniecznych (ocena dopuszczająca) 
 

- wiadomości: uczeń dysponuje niepełną, fragmentaryczną wiedzą określoną 

programem; przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić proste pojęcia;  

w minimalnym stopniu opanowuje zagadnienia omawiane na lekcjach; 

sporadycznie wykazuje się wybranymi wiadomościami z zakresu chemii; 

posiada poważne braki w obszarze wiedzy z dziedziny chemii, które można 

usunąć w dłuższym okresie. 

 

- umiejętności: uczeń przy pomocy nauczyciela lub kolegów wykonuje proste 

polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wymaganych  

w procesie uczenia się chemii. 

 

- postawy: jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie przeszkadza w ich 

prowadzeniu; włącza się do pracy pod nadzorem nauczyciela; przy dużej 

pomocy nauczyciela potrafi odtworzyć efekty pracy kolegów i odwzorować 

zaprezentowane przez innych elementy wiedzy. 
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3. Poziom wymagań podstawowych (ocena dostateczna) 

 

- wiadomości: uczeń opanował podstawowe wiadomości programowe 

pozwalające na rozumienie podstawowych, najważniejszych zagadnień 

omawianych na lekcjach; wyciąga podstawowe wnioski;  

w opracowaniach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, które potrafi 

samodzielnie poprawić po uwagach nauczyciela. 

 

- umiejętności: uczeń posiada kompetencje określone dla poziomu wymagań 

koniecznych, a ponadto: dysponuje podstawowymi umiejętnościami 

umożliwiającymi uzupełnienie braków w wiedzy niezbędnej do dalszego 

kształcenia; potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych 

źródeł informacji; potrafi przeprowadzić proste obserwacje wg. instrukcji; 

potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte o podręcznik. 

 

- postawy: współpracuje z grupą w realizacji zadania przy wsparciu nauczyciela 

lub kolegów; w czasie lekcji wykazuje się aktywnością sporadyczną (pracuje 

bez zapału, ale nie przeszkadza innym). 

 

 
 

4. Poziom wymagań rozszerzających (ocena dobra) 
 

- wiadomości: uczeń zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na lekcji; 

prawidłowo posługuje się terminologią chemiczną; gromadzi wiedzę konieczną 

do opisywania procesów chemicznych; czyta i interpretuje wykresy i tabele; 

dobrze opanował wiedzę wymaganą programem (choć popełnia od czasu do 

czasu błędy); powtarza i uogólnia to co usłyszał od nauczyciela lub przeczytał w 

podręczniku lub w innych źródłach informacji. 

 

- umiejętności: uczeń posiada umiejętności określone dla poziomu wymagań 

podstawowych, a ponadto potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę do 

uzasadniania swojego stanowiska i argumentowania oceny zjawiska i jego 

wyników; formułuje pytania, problemy dotyczące zjawisk chemicznych i 

poszukuje ich rozwiązania z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji; 

obserwuje procesy chemiczne i identyfikuje substancje chemiczne w otoczeniu; 

potrafi pod kierunkiem nauczyciela przeprowadzić analizę wyników 

doświadczenia. 

 

- postawy: czynnie uczestniczy w lekcji; wykonuje polecenia nauczyciela; jest 

aktywny na lekcji, chociaż nie jest pomysłodawcą; realizuje chętnie cudze 

pomysły; zadania powierzone przez grupę wykonuje samodzielnie; pomaga 

innym; nie przeszkadza w pracy nauczycielowi i kolegom. 
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5. Poziom wymagań dopełniających (ocena bardzo dobra) 
 

- wiadomości: uczeń posiada wiadomości z zakresu materiału przewidzianego 

programem; dysponuje wiedzą wykraczającą poza materiał podręcznikowy; zna 

i rozumie wszystkie pojęcia wprowadzone na zajęciach oraz potrafi się nimi 

posługiwać w różnych sytuacjach poznawczych; rozwiązuje dodatkowe zadania 

zlecone przez nauczyciela; interpretuje nietypowe zjawiska chemiczne.  

 

- umiejętności: uczeń posiada kompetencje określone dla poziomu wymagań 

podstawowych i rozszerzających, a ponadto: sprawnie i samodzielnie 

wykorzystuje w procesie uczenia się dostępne źródła wiedzy z dziedziny chemii; 

potrafi korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do dodatkowych źródeł 

informacji; samodzielnie przeprowadza doświadczenia i obserwacje; formułuje 

wnioski i poddaje je interpretacji; samodzielnie rozwiązuje problemy 

rzeczywiste i hipotetyczne; integruje wiedzę zdobytą ze źródeł różnego typu 

oraz potrafi ją wyrazić w wypowiedzi ustnej i pisemnej; poprawnie rozumuje w 

kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując zdobytą wiedzę ogólną; 

argumentuje swoje wypowiedzi; ocenia zjawiska, procesy i fakty. 

 

- postawy: formułuje i przedstawia na forum publicznym (klasowym) własne 

opinie; bierze czynny udział w dyskusjach; podejmuje i wykonuje zadania  

o charakterze dobrowolnym; bierze udział w konkursach; wykazuje się aktywną 

postawą w klasie; poproszony nie odmawia wykonania dodatkowych zadań; 

aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań realizowanych przez grupę; 

często wykazuje własną inicjatywę. 
 

 

 

 

6. Poziom wymagań wykraczających (ocena celująca) 

 

- wiadomości: uczeń posiada wiedzę wykraczające poza wymagania 

programowe i potwierdza ją w pracy lekcyjnej i poza lekcyjnej; rozwija i 

dokumentuje własne zainteresowania z dziedziny chemii; dodatkowa wiedza jest 

osiągnięta poprzez samodzielne poszukiwania i przemyślenia; posługuje się 

bogatym słownictwem fachowym; systematycznie wzbogaca swoją wiedzę 

poprzez czytanie literatury o tematyce chemicznej. 

 

- umiejętności: uczeń posiada umiejętności określone dla poziomu wymagań 

podstawowych, rozszerzających i dopełniających, a ponadto: nie tylko potrafi 

korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela ale 

również samodzielnie potrafi zdobyć potrzebne informacje; potrafi powiązać 
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problematykę zagadnieniami dziedziny chemii z zagadnieniami poznanymi na 

innych przedmiotach; udowadnia własną opinię używając odpowiedniej 

argumentacji; interpretuje to co usłyszy lub przeczyta, syntezuje szczegółowe 

informacje. 

 

- postawy: jest autentycznie zainteresowany tym co dzieje się podczas lekcji  

i w pracy poza lekcyjnej; podejmuje z własnej woli realizacji różnych zadań 

wykazując się inicjatywa i pomysłowością; służy swa wiedzą członkom grupy 

uczniowskiej; współpracuje z nauczycielem w przygotowywaniu zajęć; osiąga 

sukcesy w konkursach o tematyce chemicznej. 

 

 

 
 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA HIGIENY PRACY ORAZ 

REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ 

 

1. Do pracowni uczniowie wchodzą w obecności nauczyciela. 

2. Każdy uczeń zajmuje swoje stałe, wyznaczone miejsce i nie opuszcza go 

bez zgody nauczyciela. 

3. Doświadczenia należy przeprowadzać ściśle według opisu zawartego w 

instrukcji. 

4. Nie wolno wykonywać eksperymentów oraz prac niewchodzących w 

zakres doświadczenia. 

5. Wszystkie substancje stosowane do doświadczeń należy traktować jak 

trucizny: nie wolno ich dotykać, sprawdzać smaku i zapachu. 

6. Na polecenie nauczyciela można sprawdzić zapach substancji przez 

skierowanie jej par ruchem wachlującym dłoni w stronę nosa. 

7. Przy ogrzewaniu substancji w probówce należy skierować jej wylot w 

stronę, gdzie nikogo nie ma, i delikatnie nią poruszać. 

8. Doświadczenia należ przeprowadzać na przeznaczonych do tego celu 

podkładkach. 

9. W pracowni nie wolno jeść i przechowywać żywności na stole. 

     10. Do pracowni nie wolno przynosić żadnych materiałów bez polecenia 

nauczyciela ani wynosić z niej substancji. 

11. Nie należy chwytać bezpośrednio ogrzewanego wyposażenia pracowni, 

ponieważ zostaje gorące długo po ogrzaniu. 

12. Nie wolno używać palnych roztworów w pobliżu płomienia.  

13. W razie kontaktu skóry z substancją chemiczną przemywać woda około 

15 min. 

14. Uczniowie są odpowiedzialni za czystość i porządek na swoich miejscach 

pracy. 
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 II. Zasady ustalania ocen bieżących i końcowych 

 
 
1. Prace pisemne - sprawdziany, testy, są formą sprawdzenia wiedzy z 

wybranej partii materiału, przeprowadzane będą po zakończeniu każdego 

działu i trwają 1 godzinę lekcyjną, 

- o terminie pracy klasowej nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

- nauczyciel informuje uczniów o zakresie sprawdzanej wiedzy i 

umiejętności (informacja na gazetce w kl. 4), 

- oceny ze sprawdzianów i testów wpisywane są do dziennika lekcyjnego 

kolorem czerwonym, 

- sprawdziany i testy mogą zawierać dodatkowe zadanie na ocenę celującą, 

- uczeń, który z przyczyn losowych w danym dniu nie był obecny na 

sprawdzianie ma obowiązek napisać go na następnej lekcji chyba, że 

nieobecność ucznia w szkole była dłuższa niż 1 tydzień, uczeń ma obowiązek 

napisać sprawdzian w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły po 

ustaleniu terminu z nauczycielem, 

- uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej w 

terminie 2 tygodni od rozdania sprawdzianów. W przypadku ponownego 

otrzymania oceny niedostatecznej, nie zostaje ona wpisana do dziennika 

lekcyjnego. 

 

 

2. Kartkówki - obejmują treści edukacyjne i umiejętności z 1-2 ostatnich lekcji, 

trwają 15 minut i mogą być niezapowiedziane, 

- uczeń, który w danym dniu był nieobecny na zapowiedzianej kartkówce ma 

obowiązek napisania jej na następnej lekcji 

- nie ma możliwości poprawy ocen z kartkówki z wyjątkiem oceny 

niedostatecznej 

 

Punkty uzyskane ze sprawdzianów, testów, kartkówek przeliczane są na stopnie 

według  następującej skali:  

 

 powyżej 100%  celujący  

91% – 100 %    bardo dobry  

85 % - 90 %     -bardzo dobry  

79% - 84 %    + dobry 

72% – 78 %      dobry 

65% - 71 %      -dobry 

58% - 64%      +dostateczny 

51% - 57%        dostateczny 
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44% -50%        -dostateczny 

38% - 43%      +dopuszczający 

32% - 37%        dopuszczający 

26% - 31%       -dopuszczający 

0% - 25%          niedostateczny 

 

3. Odpowiedzi ustne lub pisemne 

- odpowiedź ucznia jest oceniana w skali 1-5 i obejmuje 3 ostatnie jednostki 

lekcyjne,  

- odpowiedzi pisemne są formą sprawdzania wiedzy podobnie jak odpowiedź 

ustna i również obejmują 3 ostanie jednostki lekcyjne. Są to krótkie zadania 

na które uczen ma nie więcej niż 15 min. (zadania te nie zawierają zadań na 

ocenę celującą),  

- uczeń ma prawo 1 raz w ciągu semestru zgłosić fakt nie przygotowania się 

do lekcji. Zgłasza to na początku lekcji i nie ma  to wpływu na oceny 

(nie dotyczy to zapowiedzianych prac pisemnych). 

 

4. Prace domowe mogą być sprawdzane w następujący sposób: 

- wybiórczo na ocenę podczas lekcji (rozwiązane na tablicy z wyjaśnieniem), 

- poprzez głośne odczytanie lub omówienie przez ucznia, 

- prace domowe nie zawsze muszą być ocenione, 

- za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ”-”, trzeci brak pracy domowej 

oznacza wpisanie oceny ndst do dziennika.    

 

 

5. Aktywność uczniów na lekcji 
- przygotowanie się ucznia do lekcji, zaangażowanie w tok lekcji,  

- wypowiedzi podczas rozwiązywania problemów, udział w dyskusjach 

nagradzane są formą „+” lub ”-”, jednak nie przechodzą one na drugie 

półrocze, 

- są one przeliczane wg. następującej skali: 

 5 plusów – bdb 

            4 plusów – db 

                3 plusów – dst (na życzenie ucznia) 

             3 minusy - ndst 

 

6. Mini olimpiada przedmiotowa 
 

Pod koniec roku szkolnego, każdy uczeń ma możliwość wzięcia udziału w 

„MINI OLIMPIADZIE”  przedmiotowej. Zakres treści na olimpiadzie obejmuje 

cały materiał z bieżącego roku szkolnego. Jeżeli uczeń napisze olimpiade na 

ocenę bdb (uzyska min. 85% wszystkich punktów) otrzymuje na koniec roku 

ocenę o stopień wyższą niż proponowana. 
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Waga ocen jest zróżnicowana. Największą wartość mają: 

1. sprawdziany i testy  (kolor czerwony) 

2. kartkówki    (kolor niebieski) 

3. odpowiedzi ustne   (kolor niebieski) 

4. zadania domowe      (kolor niebieski) 

5. aktywność na lekcji  (kolor niebieski) 

 

   

 

 

Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez 

ucznia w ciągu semestru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


