
Przedmiotowy system oceniania z chemii w klasach VII-VIII szkoły podstawowej 
 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

a) Sprawdzian po każdym dziale programu  
b) Kartkówka (1-3 lekcje)   
c) Odpowiedź ustna 
d) Praca domowa 
e) Wykonywanie pomocy dydaktycznych 
f) Prezentacje multimedialne 
g) Aktywność na lekcji 

3. Uczeń ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów oraz wskazania kierunków 
poprawy. 

4. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe i zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
5. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, to powinien go napisać w ciągu  tygodnia od 

dnia powrotu do szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem. 
6. Poprawa sprawdzianu jest dobrowolna, a dany sprawdzian można poprawiać tylko raz. Do 

dziennika wpisane są obie oceny.  
7. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i mogą być poprawiane. 
8. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek nadrobić zaległości. 
9. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualna ucznia. 
10. Prace pisemna oceniane są za pomocą systemu punktowego. Stosuje się następujący sposób 

przeliczania punktów na ocenę szkolną: 
0- 29%- ocena niedostateczna 
30-49%- ocena dopuszczająca 
50-74%- ocena dostateczna 
75-89%- ocena dobra 
90-99- ocena bardzo dobra 
100%- ocena celująca  

11. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe. 
12. Uczeń uzyskując ocenę niedostateczną za pierwszy semestr musi zdać pisemny lub ustny 

 sprawdzian obejmujący treści programowe z całego pierwszego semestru.  
13. Oceny semestralne i roczne określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia zgodny z 

wymaganiami programowymi na poszczególne oceny przewidziane w programie nauczania na dany 
semestr lub rok szkolny. 

14. Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcowo rocznych bierze się pod uwagę wszystkie oceny 
cząstkowe, jednak najwyższą wagę mają oceny ze sprawdzianów. 

15. Ocena semestralna i roczna nie jest oceną średnią ważoną. 
 
 
 
Wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej. 
Uczeń otrzymuje ocenę: 
 
NIEDOSTATECZNĄ, jeżeli: 
-nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego 
kształcenia, 
-nie potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, 
-wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych, 
-nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,   
-wykazuje się bierną postawa na lekcji, 
-w przypadku prac pisemnych osiąga od 0-30% punktów, 
-nie prowadzi systematycznie zapisów w zeszycie przedmiotowym. 
 
DOPUSZCZAJĄCĄ, jeżeli: 
-ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, 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. 
 
DOSTATECZNĄ, jeżeli: 
-opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w programie, które są konieczne do 
dalszego kształcenia, 
-z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów, 
-z pomocą nauczyciela korzysta 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. 
 
DOBRĄ, jeżeli: 
-opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie, 
-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązania typowych zadań i problemów, 
-korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i innych źródeł wiedzy 
chemicznej, 
-bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne , 
-zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych, 
- samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności. 
 
BARDZO DOBRĄ, jeżeli: 
-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie, 
-stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 
-wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu 
okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, encyklopedii, Internetu. 
-projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 
-biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym 
stopniu trudności. 
 
CELUJĄCĄ, jeżeli: 
-ma wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania  
-stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych, problemowych, 
-formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk, 
-proponuje rozwiązania nietypowe, 
-osiąga sukcesy w konkursach chemicznych. 


