
 

PRZEDMIOTOWE   ZASADY   OCENIANIA   z   CHEMII 

w  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w  BARCINIE 

 
Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z chemii zostały opracowane na podstawie: 

 

 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 

 

 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 22 lutego 2019r.  

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 stycznia 2018r.  

w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz 

branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467, z 2020 r. poz. 1248 oraz z 2021 r. poz. 1537) 

 
 Zapisów Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie  (Rozdział 13, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania) 

  
 Programu nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum  

„To jest chemia” napisanego przez Romualda Hassę, Aleksandrę Mrzigod i Janusza Mrzigoda 

 

 Programu nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum  

„To jest chemia” autorstwa Marii Litwin i Szaroty Styka - Wlazło 

 

 
1.  CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE – POZIOM PODSTAWOWY 

 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

Uczeń: pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii 

informacyjno - komunikacyjnych; ocenia wiarygodność uzyskanych danych; konstruuje wykresy, tabele i 

schematy na podstawie dostępnych informacji 

 

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Uczeń: opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg procesów chemicznych; wskazuje na związek 

właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływem na środowisko naturalne; reaguje 

w przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska; wskazuje na związek między właściwościami 

substancji a ich budową chemiczną; wykorzystuje wiedzę i dostępne informacje do rozwiązywania 

problemów chemicznych z zastosowaniem podstaw metody naukowej; stosuje poprawną terminologię; 

wykonuje obliczenia dotyczące praw chemicznych 

 

III. Opanowanie czynności praktycznych. 

Uczeń: bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi; projektuje i 

przeprowadza doświadczenia chemiczne, rejestruje ich wyniki w różnej formie, formułuje obserwacje, 

wnioski oraz wyjaśnienia; stawia hipotezy oraz proponuje sposoby ich weryfikacji; przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

2.  CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE – POZIOM ROZSZERZONY 

 

 I.     Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

 Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie 

informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do 

pozyskiwanych informacji. 

 

 II.    Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Uczeń  rozumie podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje  właściwości najważniejszych 

pierwiastków i ich związków chemicznych; dostrzega zależności pomiędzy budową  substancji a jej 

właściwościami fizycznymi i chemicznymi; stawia hipotezy dotyczące wyjaśniania problemów chemicznych  

i planuje eksperymenty dla ich weryfikacji; na ich podstawie samodzielnie formułuje i uzasadnia opinie i sądy. 

 

 III.   Opanowanie czynności praktycznych. 

 Uczeń  bezpiecznie posługuje się  sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi; projektuje i 

przeprowadza doświadczenia chemiczne. 

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


 

1. CELE OCENIANIA  

 

2.1 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  

 

2.2 Cele: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,  

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć 

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju 

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu 

e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia 

f) umożliwienie nauczycielowi przedmiotu doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej 
 

 

 

4.  PROCEDURY BIEŻĄCEGO SPRAWDZANIA I OCENIANIA 

 

 a) PZO obejmuje wiadomości, umiejętności i postawy. 

 

 b) Ocenianiu podlegać będą:    

 prace pisemne w tym: 

 prace klasowe, zapowiedziane tydzień wcześniej, obejmujące dział, obowiązkowe dla każdego 

ucznia 

 sprawdziany, zapowiedziane z kilkudniowym wyprzedzeniem, obejmujące część działu, 

 kartkówki, mogą być niezapowiedziane, obejmujące treści z maksymalnie trzech ostatnich lekcji 

 wejściówki, zapowiadane na bieżąco, z treści wprowadzonych wcześniej lub stanowiących zad.dom. 

 karty pracy 

 wypowiedzi ustne na określony temat lub inne wystąpienia np. referaty 

 prace domowe, w tym przygotowanie materiałów w ramach nauczania wyprzedzającego 

 zadania praktyczne (doświadczenia, prezentacje) 

 różne formy pracy na lekcji (aktywność, praca w zespole, zaangażowanie) 

 udział w projektach. 

  

c) Formy oceniania osiągnięć edukacyjnych: 

− ocena dokonana przez nauczyciela 

− samoocena 

− ocena koleżeńska 

 

d) Oceny bieżące przyjmują formę sumatywną/ stopniową  i kształtującą/opisową. 

 

e) Ocena kształtująca/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 

− Informacja zwrotna jest ściśle połączona z celami lekcji i kryteriami sukcesu,  

które są przekazywane uczniom w czasie danej lekcji. 

− informacja zwrotna będzie stosowana w formie: ustnej lub pisemnej, w tym zarówno w postaci 

tabelarycznej, jak i opisowej, tzw. komentarzy 

 

f)  W przypadku prac pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe  wg kryteriów: 
 

  100% - 98%  - ocena celująca 

  97 % - 90 % - ocena bardzo dobra 

  94 % - 75 % - ocena dobra 

  74 % - 55 % - ocena dostateczna 

  54 % - 40 % - ocena dopuszczająca 

  39 % - 0 % - ocena niedostateczna 

 



 

 

 

d)  Za aktywność na lekcjach, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpracę w zespole, udział 

w dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków uczeń może otrzymywać plusy lub minusy. Zostają one 

zamienione na ocenę wg następującej zasady:    

  + + + + + + + + + +  stopień celujący, 

  + + + + + stopień bardzo dobry, 

  − − − − − stopień niedostateczny. 

 e) Uczeń jeden raz w półroczu ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych, nie dotyczy to jednak 

zapowiedzianych prac kontrolnych. Fakt ten uczeń musi zgłosić nauczycielowi przed lekcją, po czym zostanie on odnotowany 

w e-dzienniku. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej. 

f)  Prace pisemne są obowiązkowe dla każdego ucznia. 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. 

Jeżeli nie zgłosi się w ustalonym czasie, otrzymuje tę pracę do napisania na najbliższych zajęciach. 

 

 g)  Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu. Do dziennika obok oceny 

uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. Jeżeli uczeń ponownie otrzymał taką samą ocenę lub niższą, wtedy 

pojawia się zapis „-” czyli brak poprawy. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej pod uwagę bierze się ocenę wyższą. 

Uczeń, który nie wykorzystuje ustalonych z nauczycielem terminów popraw, nie ma możliwości poprawiania prac na tydzień  

przed końcem klasyfikacji śródrocznej lub rocznej.  

 

h) Ocenę śródroczną/roczną wystawiamy z co najmniej czterech ocen cząstkowych, gdzie przynajmniej połowa 

z nich przyjmuje formę oceny kształtującej. 
 

 i) Sposoby informowania uczniów.  
    Na pierwszej godzinie lekcyjnej w danym roku szkolnym uczniowie zostają zapoznani z PZO.  Oceny są jawne,          

a informacje o nich uczeń pozyskuje na bieżąco od nauczyciela i poprzez dziennik elektroniczny. Uczeń ma prawo wglądu             

do sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej,  jednak bez możliwości zabrania jej do domu, kopiowania i fotografowania. 

Wszystkie prace pisemne są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.  

  

 i) Sposoby informowania rodziców.  

    Rodzice mają dostęp do treści PZO, które znajdują się w bibliotece szkolnej i na stronie szkoły. Oceny są  jawne dla  

ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. Informacje o ocenach rodzic uzyskuje głównie za pomocą dziennika 

elektronicznego, a także na zebraniach z wychowawcą lub w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielami. 

 

 

 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w zakresie realizacji przedmiotu na poziomie podstawowym 

 oraz na poziomie rozszerzonym wynikają z programu nauczania chemii w liceum i technikum „To jest chemia” i znajdują się 

na stronie https://dlanauczyciela.pl/  

 

 

 

6. EWALUACJA 

 

 Ewaluacja PZO oraz procesu kształcenia dokonywana jest przez nauczycieli uczących chemii na podstawie analizy 

osiągnięć i postępów uczniów, w zależności od potrzeb i specyfiki klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców i uczniów. 

 

 

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

 

 

 

 PODPIS NAUCZYCIELA      PODPIS DYREKTORA 

 

 

 
 

 

 

https://dlanauczyciela.pl/


 


