
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM 

I. CELE OCENIANIA: 

Cele ogólne oceniania z chemii: 

- rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości              

i umiejętności w stosunku do wymagań programowych w gimnazjum, 

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć w zakresie chemii i postępach w tym 

zakresie, 

- pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu chemicznym 

- motywowanie ucznia do pracy, 

- dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 

ucznia. 

Cele szczegółowe oceniania w chemii: 

Sprawdzanie stopnia: 

1. Przyswojenia i operowania informacjami chemicznymi: 

- znajomości pojęć chemicznych, faktów, praw, zasad i reguł, 

- rozumienia tekstu chemicznego i komunikowania informacji, 

- odczytywanie informacji z różnych źródeł. 

2. Umiejętności posługiwania się chemią: 

- umiejętności dokonywania spostrzeżeń i wyciągania na ich podstawie wniosków, 

- umiejętności stosowania zdobytych wiadomości i umiejętności w sytuacjach podobnych do 

ćwiczeń szkolnych i w życiu codziennym, 

- umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk, 

- umiejętności stosowania metod chemicznych i matematycznych do rozwiązywania zadań 

praktycznych. 

 

II. NARZĘDZIA OCENIANIA: 

Sprawdzanie postępów edukacyjnych uczniów obejmuje następujące formy: 

1. wypowiedzi ustne 

- oceniana jest zawartość merytoryczna, samodzielność wnioskowania, uogólniania, 

umiejętność przeprowadzania analizy i syntezy zjawisk, posługiwanie się językiem 

chemicznym, 

-  obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 

powtórzeniowych z całego działu.  

2. praca na lekcji  

- oceniana jest aktywność ucznia, pomysłowość i oryginalność w rozwiązywaniu problemów, 

umiejętność samodzielnego myślenia, wnioskowania, przedstawiania własnych sądów oraz 



ich uzasadniania, umiejętność pracy w grupie, pracy z podręcznikiem        ( rozumienie tekstu 

chemicznego), 

- aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest „+”, za 3 zdobyte plusy uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą. 

3. sprawdziany           

- przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu, 

-  zapowiadane są tydzień wcześniej, 

- obecność ucznia na sprawdzianie jest obowiązkowa, 

- jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych, to powinien napisać go 

w ciągu 2 tygodni licząc od dnia powrotu do szkoły, a jeśli odmówi jego napisania otrzymuje 

ocenę niedostateczną,  

- uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścił sprawdzian, pisze go na pierwszej 

lekcji po nieobecności, 

- uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu  w ciągu 2 tygodni od daty zapoznania się z 

oceną,  

- poprawa odbywa się po lekcjach na zajęciach dodatkowych, jest dobrowolna i uczeń 

poprawia ocenę jeden raz.  

4. kartkówki   

- obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane, 

- trwają 10-20 minut  

5. prace domowe 

- może ona przybierać formę: pracy pisemnej, plakatu, albumu, wykonania pomocy 

dydaktycznej 

6. udział w konkursach przedmiotowych 

- za udział na szczeblu szkolnym i zdobycie co najmniej 70% uczeń otrzymuje ocenę 

cząstkową bardzo dobrą, 

- za udział na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim uczeń otrzymuje ocenę cząstkową 

celującą, 

-za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata uczeń otrzymuje ocenę roczną celującą, 

7.  przygotowanie do lekcji lub jej brak 

- uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (1 raz w ciągu semestru, gdy                 

przedmiot jest raz w tygodniu lub 2 razy w semestrze, gdy przedmiot jest 2 razy  w tygodniu). 

- nieprzygotowanie nie będzie uwzględniane, jeśli którakolwiek z form  sprawdzania 

wiadomości była wcześniej zapowiedziana. 

- uczeń jest zobowiązany do noszenia na każdą lekcję podręcznika, zeszytu ćwiczeń i zeszytu 

przedmiotowego 

8. Uczeń może uzyskać ocenę za inne formy aktywności, np. opracowanie ciekawych 

materiałów, referaty,  prezentacje multimedialne, aktywność na kółku chemicznym  

  



III. ZASADY USTALANIA OCEN BIEŻĄCYCH I KOŃCOWYCH 

1.Kryteria oceniania pisemnych form kontroli: 

do 31% punktów         – ndst. 

32% - 50% punktów   – dop. 

51% - 69% punktów   – dst. 

70% - 88% punktów   – db. 

89% - 100% punktów – bdb. 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który uzyska, co najmniej 95% z obowiązkowych 

zadań oraz poprawnie rozwiąże zadanie dodatkowe wskazane przez nauczyciela. 

2. Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej 

Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

Waga ocen jest zróżnicowana. Największą wartość mają: 

- prace pisemne, 

- rozwiązywanie problemów, 

- wnioskowanie, uzasadnianie, uogólnianie, 

- aktywność. 

 

 

 

 

 

 


