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PRZEDMIOTOWE ZASADY 
OCENIANIA Z CHEMII 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowano na postawie: 
1.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2017.59) 
2. Rozporządzenia z dnia 3.08.2017 w sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 
szkołach publicznych ( Dz. U. 2017.1651). 
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1. Nazwa przedmiotu:  CHEMIA 
2. Imiona i nazwiska nauczycieli : Zdzisława Zabiełło 
3.Klasy objęte: klasy siódme i klasy ósme 
4. Oceniane formy aktywności i przypisane im wagi:  
 
Stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:  

 Formy ustne: odpowiedzi, wypowiedzi w klasie ( aktywność), rozwiązywanie 
zadań na tablicy, praca w grupie 

 Formy pisemne: sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, prace domowe,  
 Formy sprawnościowe ( doświadczalne, praktyczne, prezentacje ).  
 Inne , np. udział w konkursach 
 Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i 

finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 
celującą roczną ( semestralną) ocenę klasyfikacyjną.  

 Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców.  
  Nauczyciel przechowuje sprawdzone i ocenione prace pisemne przez cały rok 

w teczkach.  
 Oceny z prac pisemnych ( sprawdziany ) zaznaczamy czerwonym kolorem  

 
Oceny, które uzyska uczeń mają wagi. 
 
 
Formy aktywności Ranga 
Sprawdzian, poprawa sprawdzianu 3 
Konkursy kuratoryjne 4 
Kartkówka, poprawa 1-2 
Odpowiedź ustna, praca na lekcji 1-2 
Przygotowanie do lekcji np. referat, 
pokaz, udział w projekcie 
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Praca domowa, prowadzenie zeszytu 1 
 
 

 Ustala się procentowe progi zaliczeń prac pisemnych na poszczególne 
oceny:  
 

procent zaliczeń                                                   ocena  
0% - 30%                                                        niedostateczny  
31% - 50%                                                      dopuszczający  
51% - 70%                                                       dostateczny  
71% - 90%                                                           dobry  
91% - 100%                                                    bardzo dobry  
100%     + zadanie dodatkowe                            celujący  
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5. Zasady i terminy zaliczania obowiązkowych form aktywności w przypadku 
nieobecności ucznia. 
 

 Nieobecność na sprawdzianie  uczeń ma obowiązek zgłosić na najbliższej lekcji 
do nauczyciela i ustalić termin pisania. Jeśli tego nie zrobi, otrzyma ocenę 
niedostateczną. 

 
 Uczeń, za nieusprawiedliwioną nieobecność na zapowiedzianej pracy pisemnej 

lub nieprzygotowanie w terminie zadanej pracy otrzymuje ocenę 
niedostateczną i  zalicza ją w ciągu jednego tygodnia na ocenę dopuszczającą.  
 

 Uczeń nieobecny na zapowiedzianej pracy pisemnej ( usprawiedliwiony ) może 
ją zaliczyć w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły- przy dłuższej 
nieobecności. Jeżeli nieobecność była jednodniowa zalicza sprawdzian na 
najbliższej lekcji. 
 

 Jeśli uczeń korzysta z niedozwolonej pomocy w czasie pracy klasowej lub 
zakłóca spokój na pracy klasowej, to otrzymuje ocenę niedostateczną bez 
możliwości poprawy.  

 
 
Dopuszcza się sytuację, w której uczeń może się nie przygotować lub nie odrobić 
zadania domowego, zgłaszając ten fakt przed lekcją nauczycielowi, uczeń nie poniesie 
z tego tytułu żadnych konsekwencji. Wykorzystanie przez ucznia tej możliwości 
zostanie odnotowane w dzienniku za pomocą kropki. Uczeń może dwa razy w 
semestrze zgłosić  nieprzygotowanie. W przypadku, gdy uczeń uzyska: - 2 kropki w 
semestrze, otrzymuje  ocenę  niedostateczną. 

 Uczeń, który nie zgłosi nauczycielowi nie przygotowania do lekcji lub braku 
zadania domowego, otrzymuje ocenę niedostateczną ( motywacja do 
samokontroli i uczciwości).  

 
 

6.Zasady poprawiania ocen 
 
Nauczyciel daje uczniowi możliwość  poprawy każdej oceny -  odpowiedź ustna 
na lekcji, prac pisemnych na zajęciach pozalekcyjnych w ciągu tygodnia, w 
wyznaczonym terminie przez nauczyciela. 
 
7. Wymagania edukacyjne w formie załączników 
 
 
8.  Sposób ustalania ocen bieżących oraz klasyfikacji śródrocznej i rocznej z 
uwzględnieniem wag. 
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 Cząstkowe – ocenianie bieżące – określające poziom wiadomości i 
umiejętności ucznia z wąskiej partii materiału.  

 Klasyfikacyjne śródroczne i roczne – określają ogólny poziom           
wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie  

          nauczania na dany okres ( rok szkolny . 
 Ocena śródroczna i  roczna jest średnią ważoną , obliczaną według wzoru 

 
Średnia ważona =(waga 1 X ocena 1+ waga 2 X ocena2 + waga 3 X ocena 3 +………………..). 

                                                            suma wag otrzymanych w semestrze 
 

Oceny bieżące, śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
          edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:  
 
stopień                                    skrót                                         oznaczenie cyfrowe  
celujący                                   cel                                                        6  
bardzo dobry                           bdb                                                       5  
dobry                                       db                                                         4  
dostateczny                             dst                                                         3  
dopuszczający                         dp                                                          2  
niedostateczny                        ndst                                                       1 
 
 
W klasyfikacji  śródrocznej i końcowo rocznej uczeń nie może uzyskać oceny niższej 
niż: 
dopuszczający- jeśli uzyska średnią ważoną wyższą niż 1,7 
dostateczny     - jeśli uzyska średnią ważoną wyższą niż 2,7 
dobry               - jeśli uzyska średnią ważoną wyższą niż  3,7 
bardzo dobry  - jeśli uzyska średnią ważoną wyższą niż  4,7 
celujący           - jeśli uzyska średnią ważoną wyższą niż  5,7 
 
Zasada obliczania oceny końcowo rocznej: 
 
         średnia ważona w I półroczu + średnia ważona w II półroczu 
________________________________________________________ 

                                                2 
 
 
Ocena dopuszczająca może uwzględniać aspekt społeczno- wychowawczy. 
 
  Obniżenie wymagań edukacyjnych:  
 

 Nauczyciel, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - 
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 
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9. Tryb odwoływania się od oceny śródrocznej i rocznej: 
 

 Ustalona przez nauczyciela niedostateczna śródroczna i roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego.  

 Uczeń, który z egzaminów klasyfikacyjnych otrzymał jedną ocenę 
niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.  

 Uczeń, który w klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z 
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin 
poprawkowy.  

 W przypadku ucznia niesklasyfikowanego w II semestrze egzamin 
klasyfikacyjny dyrektor wyznacza na ostatni tydzień ferii letnich.  

 W przypadku ucznia niesklasyfikowanego w I semestrze egzamin 
klasyfikacyjny przeprowadza się w wyznaczonym przez dyrektora 
terminie, najpóźniej do ostatniego klasyfikacyjnego posiedzenia Rady 
Pedagogicznej w danym roku szkolnym.  

 Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i 
jego rodzicami. 

 Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim 
tygodniu ferii letnich.  

 
10. Akceptacja zespołu przedmiotowego:  
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