
ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH CHEMII 

 
 

Ocenie na lekcjach chemii podlegają: 

 

a) sprawdziany wiadomości 

b) kartkówki 

c) odpowiedzi ustne uczniów 

d) zadania domowe 

e) praca na lekcji – aktywność, praca w grupach 

f) osiągnięcia w konkursach 

g) prace dodatkowe – wykonane przez uczniów pomoce naukowe, produkty projektów, 

przygotowanie i przeprowadzenie lekcji, przygotowane proste doświadczenia, prezentacje 

multimedialne, filmy. 

Na zajęciach zostaną wprowadzone elementy oceniania kształtującego: 

cele lekcji, kryteria sukcesu, informacja zwrotna oraz samoocena ucznia i ocena koleżeńska. 

 

Sprawdziany wiadomości 

- obejmują całościowe sprawdzenie wiedzy z danego działu; 

- obejmują zadania o charakterze zamkniętym i otwartym; 

- o sprawdzianie uczeń informowany jest co najmniej tydzień przed sprawdzianem; 

- sprawdzian poprzedzony jest powtórzeniem określonej partii materiału; 

- punkty otrzymane przez ucznia ze sprawdzianu przeliczane są na oceny zgodnie z zasadami 

określonymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania; 

- uczeń może poprawić test lub sprawdzian jeśli otrzyma  ocenę niższą od oczekiwanej;  

- uczeń może poprawić test lub sprawdzian w terminie ustalonym z nauczycielem (nie dłuższym 

niż dwa tygodnie od momentu otrzymania poprawionego sprawdzianu); 

- jeśli uczeń nie mógł napisać testu lub sprawdzianu z powodu nieobecności w szkole, pisze 

go w ciągu 2 tygodni  od powrotu do szkoły; 

- nauczyciel sprawdza prace pisemne w ciągu 2 tygodni. 

Kartkówki, odpowiedzi ustne uczniów 

- wiedza z trzech ostatnich lekcji może być sprawdzona w formie odpowiedzi ustnej lub krótkiej 

odpowiedzi pisemnej tzw. kartkówki; 

- kartkówki nie muszą być zapowiedziane; 

- ocenę  z odpowiedzi lub kartkówki uczeń może poprawić  w ciągu tygodnia. 

Zadania domowe 

- brak zadania domowego uczeń zgłasza przed lekcją; 



- uczeń zobowiązany jest uzupełnić brakujące zadanie domowe do następnej lekcji. 

Praca na lekcji, aktywność 

- aktywność i praca na lekcji oceniane są na końcu lekcji; 

- za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje „+”; 

- za cztery „+” uczeń otrzymuje ocenę celującą; 

- praca w grupach oceniana jest pod koniec lekcji, po prezentacji zadania wykonanego przez 

grupę. 

Osiągnięcia w konkursach, prace dodatkowe 

- uczeń wykonuje prace dodatkowe dobrowolnie; 

- tematy prac ustala nauczyciel lub uczeń (po konsultacji z nauczycielem); 

- za prace dodatkowe, osiągnięcie określonej liczby punktów w konkursie  uczeń może 

otrzymać ocenę celującą. 

Nieprzygotowanie do lekcji 

- uczeń może być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w ciągu semestru; 

- za trzecie nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; 

- za nieprzygotowanie uznaje się:  

• brak zadania domowego, 

• ogólne nieprzygotowanie do lekcji (uczeń nie powtórzył i nie utrwalił przerobionego 

materiału) 

- nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji; 

- nieprzygotowanie do lekcji uznaje się za usprawiedliwione, gdy spowodowane jest 

długotrwałą nieobecnością ucznia w szkole (np. chorobą).   

Punkty zdobyte na  sprawdzianach, kartkówkach, pracach klasowych przeliczane są procentowo 

zgodnie z zapisem w Statucie szkoły. 

Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika przy ocenie poprawianej, a do oceny klasyfikacyjnej 

liczą się obie oceny. 

Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowie przechowują w domu. Nauczyciel nie ma 

obowiązku posiadania kopii takiej pracy. 

Zasady wystawiania ocen śródrocznych i końcoworocznych reguluje Statut szkoły. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

Nauczyciel dostosowuje formy i metody pracy oraz wymagania edukacyjne na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, bądź opinii szkolnego zespołu, odpowiednio do 

stwierdzonych specyficznych trudności w uczeniu się lub deficytów rozwojowych 

uniemożliwiających uczniowi sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikających z programu 

nauczania.  



Ogólne kryteria oceniania na lekcjach chemii 

Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: 

• opanuje w zakresie 96-100 % wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej, 

• może być laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureatem 

i finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim, 

• posługuje się bogatym słownictwem biologicznym, 

• aktywnie uczestniczy w lekcji, uzyskuje maksymalne 96– 100% punktów z prac pisemnych  

i odpowiedzi ustnych, odpowiada na dodatkowe  pytania, 

• trafnie analizuje i interpretuje oraz samodzielnie opracowuje i przedstawia informacje oraz 

dane pochodzące z różnych źródeł, 

• trafnie analizuje zjawiska i procesy chemiczne, 

• potrafi zaprojektować doświadczenie chemiczne i zinterpretować jego wyniki, 

• formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, trafnie dobierając liczne przykłady. 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 

• opanuje w  zakresie 86% wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 

• poprawnie posługuje się słownictwem chemicznym, 

• aktywnie uczestniczy w lekcji, z większości prac pisemnych uzyskuje oceny bardzo dobre, 

udziela pełnych odpowiedzi na pytania podczas odpowiedzi ustnych, 

• trafnie analizuje i interpretuje informacje i dane pochodzące z różnych źródeł, 

• potrafi zinterpretować zjawiska chemiczne, 

• potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

problemów w nowych sytuacjach. 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: 

• opanuje bardziej złożone wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,  

• udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania oraz posługuje się poprawną 

terminologią chemiczną, 

• aktywnie uczestniczy w lekcji, z większości prac pisemnych uzyskuje oceny dobre; 

• korzysta z wielu różnych źródeł informacji, 

• poprawnie opisuje zjawiska chemiczne, wyciąga właściwe wnioski oraz trafnie dobiera 

przykłady, 

• potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

problemów, w przypadkach trudniejszych rozwiązuje problemy z pomocą nauczyciela. 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli: 

• opanuje najważniejsze, przystępne i niezbyt złożone wiadomości i umiejętności 

programowe, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

• udziela odpowiedzi na proste pytania, posługując się zrozumiałym językiem i podstawową 

terminologią biologiczną, 

• wykazuje zadowalającą aktywność na lekcji, z większości prac pisemnych uzyskuje oceny 

dostateczne, 

• korzysta samodzielnie lub z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji, 

• zazwyczaj poprawnie opisuje zjawiska chemiczne, podaje nieliczne przykłady, 

• rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności. 



Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli: 

• opanuje wiadomości i umiejętności programowe w stopniu umożliwiającym kontynuowanie 

dalszego kształcenia, 

• udziela odpowiedzi na pytania o niskim stopniu trudności, posługując się zrozumiałym 

językiem i elementarną terminologią chemiczną, 

• wykazuje minimalną aktywność na lekcji, z większości prac pisemnych uzyskuje 31-50% 

punktów (oceny dopuszczające); 

• odrabia zadania domowe i prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

• korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji. 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli: 

• nie opanował w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej, 

• nie przyswaja wiedzy oraz jest niesystematyczny w wykonywaniu prac domowych, 

• nie posługuje się elementarnymi pojęciami chemicznymi oraz nie próbuje rozwiązać zadań o 

minimalnym stopniu trudności, 

• nie wykonuje instrukcji i nie podejmuje współpracy z nauczycielem, 

• wykazuje bierną postawę na lekcji, z prac pisemnych otrzymuje poniżej 30% punktów. 

 

 

 


