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Program nauczania chemii realizowany jest w wymiarze 2 godz. tygodniowo w klasie VII  oraz 

2 godz. tygodniowo w klasie VIII. Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości określone 

programem nauczania. Wykaz wiadomości i umiejętności podawany jest do wiadomości 

uczniów i rodziców  na początku każdego roku szkolnego. 

 

I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: sprawdziany, kartkówki, wypowiedzi ucznia 

(odpowiedzi, aktywność), prace domowe, prace długoterminowe (referaty, pomoce 

dydaktyczne). 

 

II. Kryteria wg których oceniane są poszczególne obszary aktywności: 

1. Sprawdziany i kartkówki: 

Kartkówki z trzech lub mniej ostatnich tematów. Sprawdziany i kartkówki oceniane są 

punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową odpowiadającą poszczególnym 

ocenom: 

poniżej 26% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 

26% - 29% - 1+ 

30% - 35% - 2- 

36% - 43% - 2 

44% - 49% - 2+ 

50% -57% - 3- 

58% - 66% - 3 

67% - 74% - 3+ 

75% - 78% - 4- 

79% - 82% - 4 

83% - 89% - 4+ 

90% - 92% - 5- 

93% - 95% - 5 

96% - 97% - 5+ 

98% -99% - 6- 

100% - 6 

 

Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania przed zapowiedzianym sprawdzianem  

 lub kartkówką. 

Ustala się następujące wagi ocen: 

Formy sprawdzania wiadomości waga 

Sprawdzian 3 

Kartkówka 2 

Pozostałe (np. praca domowa, odpowiedź ustna, projekty, praca dodatkowa ) 1 

 

2. Wypowiedzi ustne: 

Uczeń jest oceniany z trzech ostatnich tematów. Nie każda odpowiedź musi być oceniana. 

 

3. Prace domowe:  

Prace domowe mogą być: indywidualne krótkoterminowe z lekcji na lekcję (wykonywanie 

samodzielnie zadań i ćwiczeń) lub długoterminowe (np. referat, opracowanie zagadnienia, 



wykonanie pomocy dydaktycznej, projektu). Praca domowa może być sprawdzana ilościowo 

lub jakościowo. Uczeń, który nie zgłosił w ustalonym czasie faktu niewykonania zadania 

domowego otrzymuje bz (brak zadania) i ma obowiązek przynieść je na następny dzień. Jeśli 

praca nie zostanie oddana w tym terminie, uczeń wykonuje ją na lekcji. 

 

4. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania 

przyczyny. Nieprzygotowanie (np) można zgłosić w przypadku: braku zeszytu 

przedmiotowego, braku przyborów potrzebnych do lekcji, braku gotowości do udzielenia 

odpowiedzi ustnej. 

 

III .Zasady oceniania 

1.Wszystkie kartkówki i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił pracę pisemną 

powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły.  W przypadku 

niedotrzymania ustalonego terminu (ponownej nieobecności ucznia), uczeń ma obowiązek 

zaliczyć zaległy sprawdzian na najbliższych zajęciach.  

Poprawa prac pisemnych odbywa się w ciągu dwóch tygodni od wpisania ocen.  Prace 

przechowywane są w szkole. Ocena wyjściowa może być poprawiana tylko raz.  

Są one udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom w celu zapoznania się z uwagami 

sprawdzającego. 

 

2. W przypadku dłuższej niż tygodniowa absencji chorobowej ucznia nauczyciel umożliwia 

uczniowi uzupełnienie wiadomości i umiejętności w ciągu tygodnia i wstrzymuje się od 

oceniania ucznia w tym okresie. 

 

3. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym zapisuje własne 

rozwiązania zadań. Ich samodzielność może być sprawdzona i oceniona przez nauczyciela. 

Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. Uczeń w przypadku nieobecności w szkole 

ma obowiązek zeszyt uzupełnić. 

 
Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania na podstawie 

orzeczenia lub opinii PPP, nauczyciel może dostosować pracę pisemną do możliwości uczniów lub 

stosować następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

poniżej 18% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

18% - 19% - 1+ 

20% - 26% - 2- 

27% - 33% - 2 

34% - 39% - 2+ 

40% - 44% - 3- 

45% - 49% - 3 

50% - 54% - 3+ 

55% - 60% - 4- 

61% - 65% - 4 

66% - 70% - 4+ 

71% - 76% - 5- 

77% - 83% - 5 

84% - 89% - 5+ 

90% - 95% - 6- 

96% - 100 - 6 



6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są z ocen cząstkowych. Oceny te nie 

są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Przy wystawieniu tych ocen nauczyciel może się 

posiłkować średnią ważoną.  

 

7. Ocena roczna jest oceną podsumowującą osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym. 

 

 

IV. Wymaganie edukacyjne na poszczególne oceny: 

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w 

danej klasie, 

• formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów 

fizycznych i chemicznych,  

• wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,  

• udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,  

• swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,  

• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,  
• stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,  
• wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych 
źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic 
chemicznych, encyklopedii, Internetu,  
• projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,  
• biegle zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje 
zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności. 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,  
• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 
typowych zadań i problemów,  
• korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic 
chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej,  
• bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,  
• zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych,  
• samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.  
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
• opanował w zakresie podstawowym wiadomości i umiejętności, które są konieczne do 
dalszego kształcenia,  
• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i 
problemów, korzystając w razie potrzeby z pomocy nauczyciela, 
• z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy 
pierwiastków chemicznych, wykresy, tablice chemiczne,  
• bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne,  
• zapisuje i uzgadnia równania prostych reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania 
obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności.  
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
• ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie 
przekreślają one możliwości dalszego kształcenia, 
• z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 
stopniu trudności,  



• z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne , 
• zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
• nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,  
• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 
trudności, nawet z pomocą nauczyciela,  
• nie zna podstawowych praw, pojęć i wzorów chemicznych. 
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