
 

 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z CHEMII 

 
Przedmiotowe zasady oceniania z chemii powstały w oparciu o analizę 
następujących dokumentów: 
1. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów  
w szkołach publicznych. 
2. Podstawa programowa dla szkół podstawowych. 
3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów 
Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim. 
4. Program nauczania chemii w klasie VII i VIII szkoły podstawowej –  Chemia Nowej 
Ery (Nowa Era) – nr dopuszczenia 785/1/2017 i 785/2/2018 
 

Nauczyciel prowadzący – Teresa Bagińska 

 

1) Oceny ucznia dokonuje nauczyciel.  

 

2) Ocenie podlegają: 

❖ wiadomości 

❖ umiejętności 

❖ postawy. 

 

3) Ocenie podlegają następujące aktywności ucznia w formie oceny ważonej: 

- prace klasowe, 

- sprawdziany, 

- testy, 

- kartkówki, 

- odpowiedzi ustne, 

- prace domowe, 

- pracę na lekcji 

- udziały w konkursach, 

- dodatkowe prace lub zadania, 

- projekty. 

 

4) Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za wykonane prace 

nadobowiązkowe, za udział w konkursach przedmiotowych (zakwalifikowanie 

się do etapu wojewódzkiego ocena celująca wagi 5), aktywność. 

 

5) Uczeń zostaje zapoznany z przedmiotowym systemem oceniania na pierwszej 

lekcji w danym roku szkolnym.  

PZO z chemii jest dostępne na stronie internetowej szkoły i w formie papierowej 

u nauczyciela przedmiotu (do wglądu podczas dyżurów nauczyciela). 



 

6) Nauczyciel na początku każdej lekcji podaje ustnie NaCoBeZu. Przed pracami 

pisemnymi (kartkówki, sprawdziany), na końcu działu (lekcja powtórzeniowa) 

przekazuje uczniowi wydruk komputerowy z wykazem umiejętności 

i wiadomości podlegających ocenianiu, oraz w dzienniku elektronicznym. 

 

7) Uczeń na lekcjach zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy 

i podręcznik. 

 

8) Uczeń oceniany jest systematycznie (przy 2 godzinach tygodniowo minimum 

4 razy w semestrze). 

Ocena semestralna / roczna jest ustalana na podstawie co najmniej 4 ocen 
cząstkowych. Jeżeli uczeń, z jakichś powodów, nie spełnia tego warunku, jest 
zobowiązany do napisania egzaminu, który pozwoli na adekwatną do jego wiadomości 
i umiejętności ocenę. 
 

9) Uczeń jest zobowiązany uzupełnić brakującą ocenę z pracy pisemnej (praca 

klasowa, sprawdzian, test, kartkówka) w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela na zajęciach dodatkowych.  

Nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty pracy pisemnej lub powrotu do szkoły 

po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym 

terminie uczeń pisze pracę pisemną po powrocie do szkoły, podczas jednostki 

lekcyjnej. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. 

 

10) Uczeń na lekcjach może uzyskiwać oceny za – warunki szczegółowe: 

a) odpowiedzi ustne (z ostatnich trzech lekcji) 

b) odpowiedzi pisemne 

❖ kartkówki (z ostatnich trzech lekcji, mogą być niezapowiedziane), 

❖ prace klasowe (zapowiedziane z 2 tygodniowym wyprzedzeniem, 

po wcześniejszym powtórzeniu wiadomości, przynajmniej raz 

w semestrze),  

c) zadanie domowe (na lekcji podczas odpowiedzi ustnej lub podczas 

sprawdzania zeszytu przedmiotowego) 

d) pracę na lekcji – na bieżąco w zależności od aktywności uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11) Odpowiedzi pisemne są punktowane i ocena wystawiona zostaje według 

przeliczenia procentowego punktów na oceny obowiązującego w szkole: 

 

OCENA ZAKRES PROCENTOWY 

CELUJĄCY 97% - 100%  

BARDZO DOBRY 89% - 96%  

DOBRY 70% - 88% 

DOSTATECZNY 51% - 69% 

DOPUSZCZAJĄCY 30% - 50% 

NIEDOSTATECZNY 29% i MNIEJ 

 

W przypadku prac klasowych dopuszcza się wstawianie ocen z plusem (+) według 

następującego przelicznika: 

ocena zakres procentowy 

niedostateczny 0 – 28%  

niedostateczny +  29% 

dopuszczający 30 – 49%  

dopuszczający +  50% 

dostateczny 51 – 68%  

dostateczny +  69% 

dobry 70 – 87%  

dobry +   88% 

bardzo dobry 89 – 95%  

bardzo dobry +  96% 

celujący 97 – 100%  

 

12) Dla uczniów posiadających opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

prace pisemne będą odpowiednio dostosowywane do zaleceń poradni 

i indywidualnych potrzeb oraz możliwości ucznia. W przeciwnym przypadku 

stosuje się następujące przeliczenie procentowe punktów na oceny: 

 

OCENA ZAKRES PROCENTOWY 

CELUJĄCY 90% - 100%  

BARDZO DOBRY 71% - 89% 

DOBRY 55% - 70% 

DOSTATECZNY 40% - 54% 

DOPUSZCZAJĄCY 20% - 39% 

NIEDOSTATECZNY 19% i MNIEJ 

 

 

 

 

 

 



13) Liczone są następujące wagi poszczególnych ocen: 

 

WAGA 

OCEN 
ZA CO? (przykłady) 

6 ocena semestralna 

5 praca klasowa, konkurs wojewódzki 

4 symbole i nazwy pierwiastków, wzory i nazwy kwasów, wzory 

i nazwy węglowodorów nasyconych 

3 kartkówka, odpowiedź 

2 aktywność na lekcji, praca domowa 

 

14) Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi, jeżeli stwierdzi 

niesamodzielność pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania może być podstawą 

ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. 

 

15) Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek: 

a) uzupełnić notatki w zeszycie – w tym zadanie domowe (nieobecność 

w szkole do 5 dni – na bieżąco, nieobecność powyżej 5 dni – tydzień 

po powrocie do szkoły), 

b) zaliczyć prace pisemne - kartkówki, prace klasowe (nieobecność w szkole 

do 5 dni – na bieżąco, nieobecność powyżej 5 dni – w ciągu 2 tygodni 

od powrotu do szkoły), 

c) jeżeli uczeń nie umówi się na zaliczenie sprawdzianu z nauczycielem 

(w dogodnym dla obu stron terminie) nauczyciel przeprowadzi sprawdzian 

na pierwszej lekcji po wspomnianych wyżej dwóch tygodniach. 

 

16) Poprawianie ocen: 

- poprawy pracy pisemnej (kartkówki, sprawdzianu, pracy klasowej) można 

dokonać w ciągu dwóch tygodni od terminu w jakim uczeń otrzymał ocenę, 

- uczeń ma prawo poprawić dowolną ilość ocen w semestrze z prac pisemnych, 

- oceny można poprawiać poza jednostką lekcyjną, w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. 

 

17) Waga oceny niepoprawionej nie ulega zmianie. W pozostałych przypadkach 

waga spada o 1. 

Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 

oceny niedostatecznej.  

 

18) Uczeń, który nie poprawił oceny traci prawo do kolejnych poprawek tej samej 

oceny. 

 

19) Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia 

nieprzygotowania do lekcji – prawo to nie dotyczy zapowiedzianych prac 

pisemnych. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak 



pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych 

do lekcji. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje 

za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną o wadze 2.  

20) Prace pisemne są zatrzymywane przez nauczyciela. Rodzic i dziecko ma 

do nich   wgląd podczas „dni otwartych” lub na żądanie na terenie szkoły. Uczeń 

ma wgląd podczas lekcji (w trakcie oddawania prac przez nauczyciela). 

 

21) Prace pisemne – kartkówki i sprawdziany są sprawdzone i ocenione w ciągu 

2 tygodni. 

 

22) Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 

 

23) Oceny z odpowiedzi ustnych, prac domowych i pracy na lekcji (lub inne 

o wadze 2) są ostateczne. 

 

24) Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 
a) Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności i kartkówek nauczyciel uzasadnia 
ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, 
braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 

b) Wszystkie oceny z prac klasowych (o wadze 5) uzasadniane są pisemne. 
Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące treści – 
sprawdzane wiadmości i umiejętności oraz stopień opanowania wyrażony ilością 
uzyskanych punktów. 
Recenzję uczeń ma obowiązek wkleić do zeszytu przedmiotowego. 

 

25) Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych nie może być klasyfikowany 

z przedmiotu. 

 

26) O przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej / rocznej uczeń i jego 

rodzice (lub prawni opiekunowie) są informowani na miesiąc przed 

zakończeniem semestru / roku szkolnego. 

 

27) Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów: 

a) informacja ustna (konsultacje) w każdy „dzień otwarty”, 

b) przekazywanie za pośrednictwem wychowawców wykazu ocen wyrażonych 

stopniem na zebraniach rodziców, 

c) w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną (średnia ważona 1,80 

lub mniej) nauczyciel zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę, który 

przekazuje informację rodzicom w formie pisemnej lub ustnej (poświadczonej 

podpisem rodzica). 

 
28) Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  
- uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  
stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  
ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub jest od niej wyższa.  



- frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 
długotrwałej choroby); 
- usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 
- przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  
i prac pisemnych; 
- uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  
(wyższych niż ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy. 

 

29) Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie 
sprawdzania zawartości merytorycznej. 

 

30) PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – NAUCZENIE ZDALNE 
Uczniowie mogą otrzymać oceny (ocenianiu podlega): 
- o wadze 2 – za zadanie domowe, kartkówki, zadania dodatkowe, aktywność (po 4 
tygodniach pracy – biorąc pod uwagę informacje o odczytanych wiadomościach, 
odsyłanie zadań domowych – szczególnie tych które nie zostały ocenione ze względu 
na poprawność, ale uczeń wykazał chęć ich wykonania, aktywność na zajęciach – 
udzielanie odpowiedzi na pytania skierowane bezpośrednio do konkretnego ucznia), 
- o wadze 3 – sprawdziany, prace klasowe 
 
Uczniowie, którzy mają do zaliczenia zaległości, będą się umawiali z nauczycielem 
indywidualnie, wagi ocen które mogą uzyskać mogą wynosić maksymalnie 3 – 
zostanie to indywidualne ustalone z danym uczniem.



 


