
 

 
 
 

PRZEDMIOTOWE   ZASADY   OCENIANIA   z   CHEMII    
w   SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii zostały opracowane z uwzględnieniem: 

 
1) Ustawy o systemie oświaty (Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2021) Dz.U.2020.0.1327 tj. - 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
Rozdział 3a. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych 
 

2) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 22 lutego 2019r.  
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  
 

3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017r.  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej(…) 
 

4) Zapisów Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie  (Rozdział 13, 
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania) 
 

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia ucznia: 
 

1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 
przedmiotu, poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  
w stosunku do: 
● wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z chemii 
● wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania chemii  

w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery” autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin 
 

3. Cele przedmiotowego oceniania: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,  

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć 
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu 
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia 
6) umożliwienie nauczycielowi przedmiotu doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
 

4. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu: 
 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń: 

1) pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;  
2) ocenia wiarygodność uzyskanych danych;  
3) konstruuje wykresy, tabele i schematy na podstawie dostępnych informacji.  

https://lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-3a-ocenianie-klasyfikowanie-i-promowanie-uczniow-w-szkolach-publicznych/9165/


 

 
 II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń:  

1) opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych;  
2) wskazuje na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami 
 i ich wpływem na środowisko naturalne;  

  3) respektuje podstawowe zasady ochrony środowiska;  
  4) wskazuje na związek między właściwościami substancji a ich budową chemiczną;  
  5) wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania prostych problemów chemicznych;  
  6) stosuje poprawną terminologię;  
  7) wykonuje obliczenia dotyczące praw chemicznych.  
 
 III. Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń:  

1) bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi 
odczynnikami chemicznymi;  

  2) projektuje i przeprowadza proste doświadczenia chemiczne;  
3) rejestruje ich wyniki w różnej formie, formułuje obserwacje, wnioski oraz wyjaśnienia;  

  4) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 

5. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów. 
 

5.1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:  
− prace pisemne: testy, sprawdziany, kartkówki 
− wypowiedź ustna: pod względem rzeczowości, stosowania języka przedmiotu, 

formułowania dłuższych wypowiedzi 
− praca domowa (krótko lub długoterminowa) 
− samodzielna praca na lekcji 
− aktywność śródlekcyjna: częstotliwość, poprawność i trafność wypowiedzi 
− prezentacje indywidualne: pod względem poprawności merytorycznej,  oryginalności i 

estetyki, jasności przekazu, 
− zeszyt ćwiczeń 
− praca pozalekcyjna (np. udział w konkursach, kółka zainteresowań) 
− ocena pracy zespołowej w oparciu o następujące kryteria: 

• planowanie pracy zespołowej, 
• sposoby podejmowania decyzji, 
• umiejętność prowadzenia negocjacji, 
• umiejętność rozwiązywania problemów, 
• współdziałanie w grupie.  
 

5.2 Formy oceniania osiągnięć edukacyjnych: 
− ocena dokonana przez nauczyciela 
− samoocena 
− ocena koleżeńska 

 
6. Oceny ucznia. 

6.1 Uczniowie otrzymują oceny: 
− bieżące 
− klasyfikacyjne śródroczne  
− klasyfikacyjne roczne 

 
6.2  Oceny bieżące przyjmują formę sumatywną i opisową. 

 



 

6.3  Za prace pisemne przyjmuje się skalę punktową, przeliczając punkty na procenty.  
 Ocenę uzyskuje się wg kryteriów:  
 

a) KARTKÓWKI: 
0% - 49% niedostateczny,  
50% - 59% dopuszczający,  
60% - 74% dostateczny,  
75% - 89% dobry,  
90% - 96% bardzo dobry,  
97% - 100% - celujący. 
 

b) SPRAWDZIANY, TESTY 
0% - 29% niedostateczny,  
30% - 49% dopuszczający,  
50% - 69% dostateczny,  
70% - 89% dobry,  
90% - 96% bardzo dobry,  
97% - 100% - celujący. 

 
 

6.4  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne  z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 
następującej skali: 

1) stopień celujący – 6; 
2) stopień bardzo dobry – 5; 
3) stopień dobry – 4; 
4) stopień dostateczny – 3; 
5) stopień dopuszczający – 2; 
6) stopień niedostateczny – 1 
 
 

6.5  Ocena opisowa: 
− przyjmuje formę informacji zwrotnej obejmującej następujące elementy: 

 wskazanie dobrych elementów w pracy ucznia 
 wskazanie co wymaga poprawy 
 wskazówki, jak należy poprawić błędy 
 wskazówki,  w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej 

− w informacji zwrotnej mogą być zastosowane następujące oznaczenia: 
 uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności  „+” 
 uczeń częściowo opanował wiadomości i umiejętności  „ +/— ” 
 uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności  „ — ” 

− informacja zwrotna jest ściśle połączona z celami lekcji i kryteriami sukcesu,  
które są przekazywane uczniom w czasie danej lekcji. 

 
6.6 Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 
 

7. Forma informacji zwrotnej 
 

7.1 Na lekcjach chemii informacja zwrotna będzie stosowana w formie: 
a) ustnej 
b) pisemnej, w tym zarówno w postaci tabelarycznej, jak i opisowej, tzw. komentarzy 
 



 

7.2  Zasady sprawdzania osiągnięć: 

 Kartkówka z ostatniej lekcji lub zadania domowego może odbywać się  
bez zapowiedzi, trwa nie dłużej niż 15 minut. 

 Sprawdzian, obejmujący zwykle kilka lekcji związanych ze sobą tematycznie, trwający nie 
dłużej niż 25 minut, musi być zapowiedziany co najmniej 3 dni wcześniej oraz odnotowany 
w e-dzienniku. 

 Prace klasowe podsumowujące dział – testy sprawdzające, są zapowiedziane  
co najmniej tydzień wcześniej. Każda praca klasowa jest poprzedzona lekcją 
powtórzeniową, z podaniem wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania oraz 
odnotowana w dzienniku elektronicznym. 

 Termin oddawania prac pisemnych – do 14 dni. 
 W przypadku nieobecności – uczeń ma obowiązek napisać zaległy test  

lub sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od chwili powrotu do szkoły w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń, który nie zgłosi się w tym terminie,  
na najbliższych zajęciach otrzymuje do napisania dany test lub sprawdzian. 

 Przy ocenie aktywności ucznia, stosuje się system punktowy za pomocą znaków „+”  i „−”. 
Obowiązuje wtedy następująca zasada:    
a) przy 2 godz. tygodniowo 

  + + + + + + + + + +  stopień celujący  
  + + + + +  stopień bardzo dobry, 
  − − − − −  stopień niedostateczny 

b) przy 1 godz. tygodniowo 
   + + + + + +  stopień celujący  

  + + +  stopień bardzo dobry, 
 − − −  stopień niedostateczny 

„Plusy” lub „minusy” za aktywność są zamieniane na oceny w momencie wystawiania ocen     
śródrocznych lub rocznych klasyfikacyjnych 

 Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji 2 razy w półroczu z wyjątkiem zapowiedzianych 
prac kontrolnych. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu 
na ocenę końcową. Nieprzygotowanie do lekcji musi być wyraźnie zgłoszone przed 
zajęciami, w innej sytuacji skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej. 

 Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się nieopanowanie wiadomości  
i umiejętności z ostatniej lekcji, brak zadania domowego, zeszytu, podręcznika, notatki, 
materiałów do lekcji itp. odnotowane zostanie w dzienniku jako „np ” 

 uczeń ma prawo zgłosić brak zadania domowego przed rozpoczęciem zajęć, otrzymuje 
wówczas wpis „bz‘’, który nauczyciel odnotowuje w dzienniku. 

 uczeń, który nie zgłosił braku zadania domowego przed rozpoczęciem zajęć, otrzymuje 
ocenę niedostateczną. 

 
 

7.3  Częstotliwość sprawdzania 

 Kartkówka i odpowiedź ustna mogą wystąpić na każdej lekcji, podobnie zadanie domowe, 
które ilościowo są sprawdzane na każdej lekcji, a jakościowo w miarę potrzeb. 

 Sprawdzian odbywa się co kilka lekcji (5-6), test sprawdzający/podsumowujący  
- po każdym dziale. 

 Ocenę śródroczną/roczną wystawiamy z co najmniej czterech ocen cząstkowych, gdzie 
przynajmniej połowa z nich przyjmuje formę oceny kształtującej. 

 W  przypadku nieobecności  nauczyciela w dniu zapowiedzianej pracy pisemnej, termin 
należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje wtedy jednotygodniowe 
wyprzedzenie). 
 



 

7.4  Zasady i formy korygowania niepowodzeń 

 Uczeń ma prawo poprawić ocenę z testu lub sprawdzianu (od niedostatecznej  
do dobrej) jeden raz w ciągu dwóch tygodni po oddaniu prac w terminie uzgodnionym  
z nauczycielem. 

  jeśli uczeń bez usprawiedliwienia nie stawi się w wyznaczonym terminie, by przystąpić do 
zaległego sprawdzianu czy pracy klasowej, otrzymuje arkusz pracy do napisania na 
najbliższej lekcji, na którą przyjdzie; 

 Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę z poprawy. Jeżeli uczeń 
ponownie otrzymał taką samą ocenę lub niższą, wtedy pojawi się zapis „-” czyli brak 
poprawy.  

 Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę obie oceny. 
 Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych treści materiału, korzystają  

z dodatkowych wyjaśnień i pomocy nauczyciela w ramach konsultacji.  
 
 

8. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny wynikają z realizowanego programu nauczania 
chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery” T. Kulawik i M. Litwin. 

 
9. Wszelkie nie ujęte w niniejszym regulaminie sprawy rozstrzyga się zgodnie z WZO. 

 

 

PODPIS DYREKTORA      PODPISY NAUCZYCIELI CHEMII



 

 
 

 


