
Przedmiotowy system oceniania z chemii
1. Stosuje się pełną skalę ocen od 1 do 6
2. Ocenie w danym momencie roku szkolnego podlegają umiejętności i wiadomości ucznia 

reprezentowane przez:
1) odpowiedź ustna;
2) dyskusja;
3) zadanie domowe;
4) praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej godzinę lekcyjną);
5) sprawdzian (obejmuje niewielką partię materiału i trwa 15 – 20 minut);
6) kartkówka (obejmuje materiał z ostatniej bądź bieżącej lekcji);
7) sprawdzian semestralny lub roczny (obejmuje kilka działów programowych);
8) referat;
9) praca w grupach;
10) praca samodzielna;
11) praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach itp.;
12) ćwiczenia praktyczne;
13) ćwiczenia laboratoryjne;
14) pokaz;
15) prezentacje indywidualne i grupowe;
16) prace projektowe;
17) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych;
18) wytwory pracy własnej ucznia;
19) sprawdzian wykonania pracy domowej;
20) aktywność na zajęciach;

Kryteria oceny wiadomości i umiejętności są następujące:

1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:
1) obiektywizm; 2) indywidualizacja; 3) konsekwencja; 4) systematyczność; 5) jawność.
2. Każdy dział programowy kończy się sprawdzianem lub pracą klasową.
3. Prace klasowe: są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, wpisywane do dziennika, a 
uczniowie powiadomieni szczegółowo o zakresie wymaganego materiału programowego.
Oceniane są według następującej skali procentowej:
100%–cel
99-90%–bdb
89%–75%–db
74%–51%–dst
50%–30%–dop
29%–0%–ndst
4. Sprawdzian: obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z kilku ostatnich lekcji w obrębie 
realizowanego aktualnie działu programowego; jest zapowiedziany na poprzedzającej go lekcji, 
wpisany do dziennika lekcyjnego, trwa 15 – 20 minut.
5. Kartkówka: obejmuje zakres materiału ostatniej lub bieżącej lekcji, jest niezapowiedziana, 
trwa 10 – 15 minut, może stanowić formę sprawdzenia stanu przygotowania do lekcji lub pracy 
na lekcji; oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.
6. Klasówka, sprawdzian i kartkówka zostaną ocenione przez nauczyciela najpóźniej w terminie 
dwu tygodni od ich przeprowadzenia (chyba, że okres ten wydłużą ferie lub choroba 
nauczyciela). Ponad dwutygodniowa zwłoka w ocenieniu sprawdzianu unieważnia oceny 
niedostateczne z tych prac.
7. Uczeń, który uczestniczy w zajęciach szkolnych bezpośrednio po chorobie może nie pisać 
klasówki, sprawdzianu czy kartkówki.
8. Odpowiedź ustna:
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o bezbłędna, samodzielna, wykraczająca poza program * ocena celująca;
o bezbłędna, samodzielna, wyczerpująca * ocena bardzo dobra;
o bezbłędna, samodzielna, niepełna * ocena dobra;
o z błędami, samodzielna, niepełna * ocena dostateczna;
o  z błędami, z pomocą nauczyciela, niepełna * ocena dopuszczająca;
o stwierdzenie niesamodzielności odpowiedzi * ocena niedostateczna.

Nie każda odpowiedź musi być oceniona.
9. Praca domowa: za brak pracy domowej ocena niedostateczna. Pozostałe kryteria jak wyżej
10. Nieprzygotowania:
1) przez nieprzygotowanie rozumie się: brak pisemnej pracy domowej lub brak zeszytu z tą 
pracą, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej, nieprzygotowanie do nieprzewidzianej kartkówki
2) uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji:
a) w przypadku przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny
w tygodniu – 1 raz w semestrze,
b) w pozostałych przypadkach – 2 razy w semestrze;
3) uczeń zobowiązany jest do zgłoszenia nieprzygotowania nauczycielowi przed lekcją;
4) fakt nieprzygotowania zapisywany jest w dzienniku lekcyjnym symbolem „np";
5) w przypadku wykorzystania przez ucznia limitu nieprzygotowań – otrzymuje on ocenę 
niedostateczną za każde kolejne nieprzygotowanie nieusprawiedliwione;
6) nieprzygotowanie ucznia do lekcji z przyczyn losowych nie powoduje konsekwencji w 
postaci oceny niedostatecznej;
7) niezgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za 
sobą wpisanie oceny niedostatecznej;
8) prace domowe, zadane z tygodniowym wyprzedzeniem, których uczeń nie wykonał nie 
podlegają usprawiedliwieniu.
11. Jeśli uczeń był przez dłuższy czas nieobecny w szkole nie ma obowiązku uzupełniania 
pisemnych prac domowych. 
12. Na każdej lekcji może być sprawdzane przygotowanie uczniów i kontrolowane wykonanie 
prac domowych. 
13. W ciągu tygodnia może być przeprowadzonych maksymalnie 5 pisemnych form sprawdzenia 
wiedzy: prac klasowych i sprawdzianów. 
14. W ciągu jednego dnia może odbyć się: jeden sprawdzian lub praca klasowa (wcześniej 
zapowiedziane i wpisane do dziennika); 
15. Nauczyciel nie może przeprowadzić klasówki ani sprawdzianu na pierwszej lekcji po feriach 
zimowych.
16. Jeżeli nauczyciel był nieobecny w szkole przez okres co najmniej jednego tygodnia, nie 
może przeprowadzić klasówki bez uprzedniego przygotowania uczniów i ponownego 
uzgodnienia z klasą terminu pracy (wówczas nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).
17. Na tej samej jednostce lekcyjnej uczeń nie może otrzymać dwu ocen niedostatecznych z tego 
samego zakresu materiału. 

Zasady i formy poprawiania osiągnięć uczniów

1. Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i ewentualnie poprawę pracy. 
2. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu jeśli: był nieobecny w czasie 
omawiania partii materiału objętej pracą (usprawiedliwiona nieobecność na kilku lekcjach); jeśli 
otrzymał z niej ocenę niedostateczną. 
3. Uczeń ma prawo do poprawy raz w semestrze oceny z jednej dowolnej wybranej przez siebie 
pracy klasowej lub sprawdzianu. 
4. Każdą pracę klasową lub sprawdzian ocenione oceną niedostateczną uczeń może poprawiać 
jeden raz. 

2



5. Poprawa pracy może być oceniona według skali ocen od celującej do niedostatecznej. Do 
dziennika wpisywane są obie oceny: z pracy klasowej i z jej poprawy. Do średniej liczone są 
obie oceny: z pierwszej pracy z wagą 1, a z poprawy z wagą 3 (praca klasowa) lub z wagą 2 
(sprawdzian). 
7. Jeśli uczeń nie pisał pracy klasowej pisze ją w innym terminie (jeśli tak zadecyduje nauczyciel 
– w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia). Termin i formę klasówki ustala nauczyciel 
indywidualnie z uczniem. Jeśli uczeń nie zgłosi w wyznaczonym terminie, pisze ją na najbliższej 
lekcji. 
8. Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną 
klasyfikacyjną (szczególnie, gdy otrzymał niedostateczną ocenę semestralną i w drugim 
semestrze jest zagrożony nieotrzymaniem promocji), szkoła udziela pomocy w różnych formach, 
takich jak: 
1) umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, ewentualnie, w miarę 
możliwości w zajęciach reedukacyjnych; 
2) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego sposobu uczenia się, podzielenie materiału do 
uzupełnienia na części; 
3) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej z udziałem samorządu klasowego; 
4) umożliwienie korzystania z indywidualnych konsultacji; 
5) zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny; 
6) indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen 
niedostatecznych; 
7) udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury.
 

Zasady i kryteria oceniania semestralnego i rocznego z zajęć edukacyjnych

1. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną oraz przewidywaną ocenę klasyfikacyjną roczną z 
zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel uczący;
2. Jest ona efektem średniej ważonej, ustalonej wg następujących kryteriów:
1) średnia ocen z prac klasowych – razy 3,
2) średnia ocen ze sprawdzianów i samodzielnych prac wymagających dużego zaangażowania 
(np. prac literackich, prac projektowych, referatów innych wg ustaleń nauczyciela) – razy 2,
3) średnia z pozostałych ocen (z kartkówek, prac domowych, odpowiedzi, aktywności na 
lekcjach itp.) – razy 1;
3. Przy obliczaniu średniej ważonej z ocen cząstkowych uwzględnia się plusy przez dodanie do 
oceny 0,5 i minusy przez odjęcie 0,1.
4. Średnia ważona przeliczana jest na oceny śródroczne i roczne wg następujących zasad:
1) 5,75 i wyżej ocena celująca,
2) 4,75 – 5,74 ocena bardzo dobra,
3) 3,75 – 4,74 ocena dobra,
4) 2,75 – 3,74 ocena dostateczna,
5) 1,75 – 2,74 ocena dopuszczająca,
6) poniżej 1,75 ocena niedostateczna;
5. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest podwyższona o jeden punkt w skali ocen, jeśli 
uczeń osiągnął sukces w konkursie przedmiotowym i do oceny najwyższej, jeśli uczeń jest 
laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego.
6.  Najpóźniej jeden tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne informują uczniów o przewidywanej rocznej ocenie z tych 
zajęć. 
7. W tym samym czasie wychowawcy informują rodziców uczniów o przewidywanych rocznych 
ocenach przedmiotowych oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania. 
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