
Przedmiotowe Zasady Oceniania z Chemii 

 

 I. PZO powstały w oparciu o podstawę programową z przedmiotu chemia i Program 

nauczania chemii w szkole podstawowej, który został przygotowany przez autorki podręczników 

serii Chemia Nowej Ery − Teresę Kulawik i Marię Litwin. 

 II. PZO z chemii są integralną częścią Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

 III. Przedmiotem kontroli i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia są: 

1. Wiadomości (zapamiętanie, zrozumienie). 

2. Umiejętności (zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych). 

3. Postawy (aktywność, zaangażowanie w proces uczenia się). 

IV. Dostosowanie PZO z chemii do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami 

edukacyjnymi  

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję, zastosowane zostaną zasady 

wzmocnienia poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania 

małych sukcesów. 

 V. Kryteria wymagań na poszczególne oceny: 

1. Kryteria oceniania  

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: 

– ma wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 

– potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela, 



– potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 

– proponuje rozwiązanie nietypowe, 

– umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk, 

– potrafi precyzyjnie rozumować, posługując się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu 

chemii,  

– potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem 

zdobytej samodzielnie wiedzy, 

– osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy chemicznej 

na etapie wyższym niż szkolny. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

– opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem, 

– potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

– wykazuje się dużą samodzielnością i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł 

wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień, 

– sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł oraz sam 

dociera do innych źródeł wiadomości, 

– potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne, 

– potrafi biegle pisać i samodzielnie dobierać współczynniki równań chemicznych, 

– wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 

– bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy i umiejętności związanych z 

chemią, 

– potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę 

przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

– opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

– poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy 

nauczyciela, 

– potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji (układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice i inne), 

– potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne, 

– rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkim stopniu trudności, 



– poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

– jest aktywny w czasie lekcji. 

  

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

– opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które 

są konieczne do dalszego kształcenia, 

– poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań teoretycznych 

lub praktycznych o niewielkim stopniu trudności, z pomocą nauczyciela, 

– potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice, 

– z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenia chemiczne, 

– potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych, 

– w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. 

 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

– ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

– rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności, 

– z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne, 

pisać proste wzory chemiczne i równania chemiczne, 

– przejawia niesystematyczne zaangażowanie w proces uczenia się. 

 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

– nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do 

dalszego kształcenia się, 

– nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności 

nawet przy pomocy nauczyciela, 

– nie zna symboliki chemicznej, 

– nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z 

pomocą nauczyciela, 

– nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami 

chemicznymi, 

– nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy. 



Formy i zasady bieżącego oceniania 

Prace pisemne w klasie 

Forma Zakres treści 

nauczania 

Częstotliwość Zasady przeprowadzania 

Prace klasowe 

(1 h lekcyjna) 

jeden dział obszerny lub 

dwa mniejsze działy 

przy 2 h tygodniowo dwie 

prace klasowe w półroczu 

• zapowiadane przynajmniej                                      

z tygodniowym 

wyprzedzeniem 

• informacja o pracy klasowej 

zanotowana wcześniej w 

dzienniku lekcyjnym 

• pracę klasową poprzedza 

powtórzenie materiału 

nauczania 

Sprawdziany 

(do 20 min) 

materiał nauczania z 

trzech ostatnich lekcji 

przy 2 h tygodniowo jeden 

sprawdzian w półroczu 

• zapowiedziane z 

tygodniowym wyprzedzeniem 

Prace pisemne w domu 

Pisemne 

prace 

domowe 

materiał nauczania                         

z bieżącej lekcji lub 

przygotowanie 

materiału dotyczącego 

nowego tematu 

(nauczanie odwrócone) 

przy 2 h tygodniowo dwie 

prace w półroczu 

• zróżnicowane zadania 

zgodnie                                      z 

realizowanym materiałem 

Prowadzenie 

zeszytu 

ćwiczeń 

zgodnie z tematami lekcji nie mniej niż raz w 

półroczu 

• ocenie podlega zarówno 

poprawność merytoryczna 

rozwiązywanych zadań, jak i 

estetyka oraz 

systematyczność 

Inne prace 

domowe 

• prace badawcze, 

obserwacje i hodowle 

wskazane 

w podstawie 

programowej 

• zadania związane 

z projektami 

edukacyjnymi 

– wykonywanie 

plakatów, prezentacji 

do bieżącego materiału 

raz w półroczu • zadania kierowane do pracy w 

grupach lub dla uczniów 

szczególnie zainteresowanych 

biologią 

Odpowiedzi ustne 



Ustne 

sprawdzenie 

wiadomości 

materiał nauczania z 

trzech ostatnich lekcji 

minimum jedna w półroczu bez zapowiedzi 

Pytania 

aktywne 

lekcja bieżąca lub lekcje 

powtórzeniowe 

częstotliwość dowolna, 

w zależności od 

predyspozycji uczniów 

uczniowie sami zgłaszają się                                  

do odpowiedzi lub są 

wyznaczani                    przez 

nauczyciela 

Praca na 

lekcji 

bieżący materiał 

nauczania 

jedna lub dwie oceny w 

półroczu 

• oceniana jest aktywność, 

zaangażowanie, umiejętność 

pracy  w grupie lub w parach 

• w ocenianiu można 

uwzględnić ocenę koleżeńską 

lub samoocenę, uzasadniając 

ją w informacji zwrotnej 
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Pozostałe przedmiotowe zasady oceniania 

1. Pisemne prace klasowe 

• Pisemne prace klasowe są obowiązkowe. 

• W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w 

ciągu dwóch tygodni od daty powrotu  do szkoły. 

• Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy klasowej na 

pierwszej lekcji, na którą przyszedł. 

• Uczeń ma prawo raz w półroczu poprawić pracę klasową. Obie oceny są wpisywane do 

dziennika, a pod uwagę jest brana ocena poprawkowa, nawet jeśli jest niższa od 

poprawianej. 

2. Sprawdziany 

Nieobecność ucznia na sprawdzianie obliguje go do pisemnego zaliczenia danej partii 

materiału. Zasady takie, jak przy pracy klasowej. 

3. Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych 

 

% UZYSKANYCH PUNKTÓW OCENA 

0 – 30 niedostateczny 

31 – 50 dopuszczający 

51 – 74 dostateczny 

75 – 89 dobry 

90 - 99 bardzo dobry 

100  celujący  

4. Odpowiedzi ustne 

• Przy wystawianiu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia 

uczniowi informacji zwrotnej. 

• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia 

dwa razy w półroczu. Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub na jej 

początku, zanim nauczyciel wywoła go do odpowiedzi. 

5. Prace domowe 

• Uczeń ma prawo nie wykonać w półroczu jednej pracy, ale musi ją uzupełnić na 

następną lekcję. 

6. Praca na lekcji 

Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli: 

• samodzielnie zaprojektuje i wykona doświadczenie na lekcji lub omówi doświadczenie 

wykonane w domu, 

• aktywnie uczestniczy w lekcji z zadawaniem pytań aktywnych, 

• przygotuje materiały do lekcji odwróconej. 

 



7 

 

Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia 

Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena 

śródroczna i ocena roczna. Wystawia je nauczyciel po uwzględnieniu wszystkich form 

aktywności ucznia oraz wagi ocen cząstkowych. 
 

Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie  

1. Ustawa z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (DZ.U. z 

dnia 17 marca 2021 r., poz. 482). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 373). 

4. Szkolny regulamin oceniania. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20.03.2020 r. (Dz. U. poz. 493) oraz rozporządzeniami je 

zmieniającymi. 

          

 

Marta Lenkiewicz 


