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Przedmiotowe Ocenianie z chemii 

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu 
na rok szkolny 2019/2020 

 

I 

 Przedmiotowe ocenianie z chemii jest zgodne z Wewnątrzszkolnym  Ocenianiem  PSP  Nr 6 im. Orła Białego w Radomiu zawartym w Statucie  

Szkoły. 
 

II 

Nauczyciel  na początku  roku szkolnego informuje  uczniów  i  rodziców o wymaganiach edukacyjnych  z  realizowanego przez siebie programu nau-

czania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć  edukacyjnych  uczniów.  Nauczyciel określa swoje wymagania względem  uczniów:   Podręcznik + zbiór + zeszyt 

przedmiotowy. 
 

                                                                                                               III 

Nauczanie odbywa się na podstawie programu  zatwierdzonego do realizacji w PSP Nr 6 . 

IV 

1.  Nauczyciel przewidział następujące formy kontroli postępów i aktywności uczniów: 
a) słowna: wypowiedzi ustne ucznia, 

b) pisemna:  

 Prace klasowe – całogodzinne, obejmujące wiadomości i umiejętności dotyczące określonego działu, 

 Sprawdziany – do 20 minut, z materiału bieżącego, 

 Kartkówki - z trzech ostatnich lekcji. 

c) inne formy aktywności: aktywność na lekcji, zadania domowe, referaty, doświadczenia, przygotowanie pomocy naukowych, udział  w  konkursach. 

2.  Kryteria oceniania wiadomości pisemnych i ustnych: 
„6” – 100% możliwych punktów do uzyskania 

„5” – 91%  - 99% 

„4” – 75% - 90% 

„3” – 51% - 74% 

„2” – 30% - 50% 

„1” –   0% - 29% 

Waga ocen:  
-  praca klasowa –  6                    -  praca na lekcji - 2                                    

-  sprawdzian –  5                         -  aktywność na lekcji   - 3                                                                                                                      

-  kartkówka – 3                           -  zadanie - 2 

-  odpowiedź – 3                           -  inne - 1 (akcje ekologiczne) 

-  praca domowa – 1                                                             

                                    

a)   Prace klasowe przeprowadza się po zakończeniu działu wg zasad określonych w Statucie Szkoły;  

b)   O terminie pracy klasowej uczniowie zostaną poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem. Zapowiedziane wcześniej prace pisemne są obowiązkowe. Uczeń, który z 

przyczyn losowych nie mógł napisać jej z całą klasą pisze ją w ciągu dwóch tygodni od dnia ich oddania (kartkówki pisze na najbliższej lekcji). 

c)  Prace klasowe, sprawdziany , kartkówki z chemii są obowiązkowe.  

d)  Uczeń ma prawo do poprawy każdej  oceny pracy klasowej i sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia ich oddania (termin poprawy uzgadnia z nauczycielem), do po-

prawy danej oceny można przystąpić tylko raz.  

e)   Prace klasowe i sprawdziany, po zapoznaniu z ich wynikami uczniów, zostają u nauczyciela. Rodzice mają prawo wglądu do tych prac na każdym zebraniu lub podczas 

indywidualnych spotkań  z nauczycielem. 

f)  Przy wystawianiu ocen bieżących należy uwzględnić rozwój umysłowy ucznia i jego możliwości intelektualne. 

g)   Nauczyciel informuje uczniów i określa zakres oraz termin wykonania prac domowych, referatów oraz innych form aktywności. 

h)  Uczniowie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podlegają tym samym zasadom oceniania, jednak przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczy-

ciel bierze w dużej mierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonanie zadania. Nauczyciel określa wymagania na poszczególne oceny indywidualnie dla każdego 

ucznia, na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i po konsultacji z nauczycielem wspomagającym. 

3. Kryteria ocen z przeglądu zeszytów przedmiotowych: 
„5” – 90% ogółu zadanych prac  

„4” – 80% 

„3” – 70% 

„2” – poniżej 60% 

„1” – poniżej 50% 

4. Uczeń oceniany jest za każdy przejaw aktywności, a w szczególności: 
 W toku jednostki lekcyjnej, 

 W przygotowaniu i prezentacji doświadczeń laboratoryjnych, 

 W oryginalnych sposobach rozwiązywania problemów, 

 W dodatkowych pracach nie przewidzianych programem, 

 Za udział w konkursach przedmiotowych: wewnętrznych i zewnętrznych, 

 Na podwyższenie oceny z przedmiotu ma wpływ aktywny udział w konkursach, 

 Za pracę i aktywność na lekcji indywidualną oraz w grupie uczeń może być oceniany znaczkiem „+” lub „-”, a w szczególnych przypadkach oceną (trzy „+”- bdb, 

trzy„-” – ndst) 

5. Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch  nieprzygotowań do lekcji w danym semestrze bez podania przyczyny (nieprzygotowanie to brak: zeszytu, wiadomości). Nieprzygo-

towanie uczeń ma obowiązek zgłosić na początku lekcji po wejściu do sali lekcyjnej.  
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V 

1. Kryteria oceniania wiadomości pisemnych i ustnych: 
a)    poziom wiadomości i umiejętności na – ocena celująca (6) 

 Uczeń spełnia kryteria na poziomie dopełniającym, czyli na ocenę bardzo dobrą, 

 Uczeń opanował  100% materiału nauczania i więcej , 

 Biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania nowych problemów, proponuje rozwiązania nietypowe, 

 Umie formułować problemy i dokonywać analizy  lub syntezy nowych zjawisk, 

 Uczestniczy w konkursach chemicznych . 
b)   poziom wiadomości i umiejętności dopełniających – ocena bardzo dobra (5) 

 Uczeń opanował materiał obowiązkowy w stopniu pełnym 91-99% 

 Posługuje się ze zrozumieniem poznanymi pojęciami chemicznymi, 

 Potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań o wyższym stopniu trudności, 

 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności do planowania i przeprowadzania eksperymentów chemicznych, przewidywania ich 

wyników i rozwiązywania zadań problemowych, 

 Wykazuje dużą samodzielność i aktywność w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy w pracy na lekcji oraz w domu, 

 Potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych, 

 Potrafi wyrażać własne zdanie, formułować opinie i oceny oraz popierać je argumentami. 

c)   poziom wiadomości i umiejętności rozszerzających – ocena dobra (4) 

 Uczeń opanował 75-90% materiału przewidzianego programem, 

 Potrafi ze zrozumieniem posługiwać się wieloma pojęciami chemicznymi, 

 Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania i problemy, 

 Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy (układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych), 

 Potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne, 

 Potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych, 

 Wykazuje dużą aktywność na lekcjach 

 Wykonuje prace domowe i prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

d)   poziom wiadomości i umiejętności podstawowych – ocena dostateczna (3) 

 Uczeń opanował 51-74% wiadomości programowych, 

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia, potrafi je wyjaśnić własnymi słowami, 

 Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z niewielką pomocą nauczyciela, typowych zadań lub problemów,  

 Potrafi korzystać, z pomocą nauczyciela, z takich źródeł wiedzy jak: układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice i innych, 

 z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne, 

 Potrafi, z niewielką pomocą nauczyciela, pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych o różnym stopniu trudności, 

 Wykazuje aktywność w pracy na lekcji, 

 Wykonuje prace domowe i prowadzi zeszyt przedmiotowy. 
e)   poziom wiadomości i umiejętności koniecznych – ocena dopuszczająca (2) 

 Uczeń opanował 30-50% wiadomości przewidzianych programem z każdego działu, wykazuje poważne braki w wiedzy, ale braki te nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

 Uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

 Z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać bardzo proste eksperymenty chemiczne, 

 Zna symbolikę chemiczną, 

 Potrafi pisać, z pomocą nauczyciela, proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne oraz dobierać współczynniki, 

 Pracuje na lekcji w miarę własnych możliwości, 

 Wykonuje prace domowe i prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

 Bierze czynny udział w zajęciach wyrównawczych. 

f)   ocena niedostateczna (1) 

 Uczeń nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

 Nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, 

     Nie zna symboliki chemicznej, 

     Nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela, 

     Nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi. 

 

2.     Uczniowie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podlegają tym samym zasadom oceniania, jednak przy wystawianiu 
oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze w dużej mierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonanie zadania. Nauczyciel określa 

wymagania na poszczególne oceny indywidualnie dla każdego ucznia, na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu Poradni Psychologiczno – Peda-

gogicznej i po konsultacji z nauczycielem wspomagającym. 

 

 


