
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 198 

 

I. Co oceniamy? 

 

1. Wiadomości 

2. Umiejętności przedmiotowe:  

- posługiwanie się pomocami dydaktycznymi np. sprzęt i szkło laboratoryjne, układ 

okresowy pierwiastków, tablice chemiczne tj. tablica rozpuszczalności, 

właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków 

- interpretacja i rozumienie tekstów, 

- analiza i interpretacja wyników obserwacji i doświadczeń, 

- interpretacja współzależności budowy i funkcji poznanych związków chemicznych 

- gromadzenie danych. 

3. Umiejętności kluczowe: 

- praca w grupie, 

- kreatywność, 

- samodzielność. 

 

II. Narzędzia pomiaru 

 

Wiadomości: 

- odpowiedź ustna, 

- odpowiedź pisemna: kartkówka, test, sprawdzian, 

- praca domowa. 

 

III. Jakie są kryteria oceny? 

 

1. Wypowiedzi ustne:  

6 – wypowiedź bezbłędna, samodzielna, wyczerpująca, 

5 – wypowiedź bezbłędna, wyczerpująca, niepełna, 

4 – wypowiedź bezbłędna, samodzielna, niepełna, wymagająca uzupełnień, 

3 – wypowiedź samodzielna, niepełna z nielicznymi błędami merytorycznymi, 
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2 – wypowiedź wymagają wsparcia nauczyciela, niepełna z nielicznymi błędami 

merytorycznymi, 

1 – wypowiedź niesamodzielna z poważnymi błędami merytorycznymi, omijająca 

najistotniejsze zagadnienia. 

2. Dłuższe opracowanie, 

3. Praca domowa – j.w., 

4. Praca pisemna:  

0 – 30% ocena niedostateczna 

31% –50% ocena dopuszczająca 

51% – 74% ocena dostateczna 

75% – 90% ocena dobra 

91% – 99% ocena bardzo dobra 

100% ocena celująca 

 

Uczeń ma prawo poprawy sprawdzianu w wyznaczonym terminie ustalanym indywidualnie  

z nauczycielem. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach możliwe jest zaliczenie pracy 

pisemnej w formie ustnej. W przypadku nieobecności ucznia na obowiązkowych  

i zapowiedzianych pracach pisemnych i ustnych (w tym pracy domowej, pracy na lekcji), 

nauczyciel wstawia „bz” z wagą danej pracy. Po napisaniu ww. pracy pisemnej lub zaliczeniu 

odpowiedzi ustnej, oddaniu pracy domowej lub wykonaniu pracy na lekcji, nauczyciel usuwa 

„bz” z dziennika elektronicznego i wstawia odpowiednią ocenę. 

Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy w obecności nauczyciela  

i uzyskania zwięzłej motywacji uzyskanej oceny. Prawo wglądu do pracy mają także rodzice 

(prawni opiekunowie) podczas zebrań z rodzicami lub indywidualnych spotkań  

z nauczycielem danego przedmiotu. 

 

Średnie ważone poszczególnych kategorii: 

Sprawdzian – waga 4 

 kartkówka – waga 3 

Aktywność, odpowiedź ustna, projekt, lekcja odwrócona – waga 2 

Praca domowa- waga 1 

 

Każdy uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze jeśli jest jedna godzina chemii 

w tygodniu.  
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2 godziny w tygodniu lub więcej – uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania w semestrze. 

 

IV. W jaki sposób wystawiamy ocenę semestralną i końcowo-roczną? 

 

Ocena semestralna i końcowo-roczna jest średnią ważoną zdobytych wcześniej ocen i mieści 

się w następujących progach: 

 

0-1,70 niedostateczny 

1, 71 - 2,60 - dopuszczający  

2,61 - 3,50 - dostateczny  

3,51 - 4,50 - dobry 

4,51 - 5,40 - bardzo dobry 

 5,41 – celujący 

 

Ocenę śródroczną z przedmiotu uczeń uzyskuje na podstawie nie mniej niż trzech ocen 

bieżących, ocenę roczną zaś na podstawie nie mniej niż sześciu ocen bieżących. 


