
Przedmiotowe zasady oceniania z chemii 
w Szkole Podstawowej w Wielkim Klinczu 

w roku szkolnym 2019/2020 
 
I. Formy oceniania wiadomości i umiejętności uczniów. 
 
1.Obowiązkowe formy oceniania osiągnięć edukacyjnych: 
a) odpowiedzi ustne (oceniane są pod względem rzeczowości, stosowania języka 
chemicznego, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi; przy odpowiedzi ustnej 
obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 
powtórzeniowych - z całego działu). 
b) kartkówki (obejmują materiał do trzech lekcji, czas trwania do 20 minut), 
c) sprawdziany (obejmują materiał powyżej trzech lekcji, czas trwania do 45 minut, prace 
pisemne nauczyciel ocenia i oddaje w ciągu 2 tygodni, przechowuje je do zakończenia roku 
szkolnego), 
d) zadanie domowe (zakres materiału wyznaczony przez nauczyciela do samodzielnego 
przygotowania w domu). 
 
2. Nadobowiązkowe formy oceniania: 
a) aktywność na lekcji (oceniane jest wyróżniające się na tle klasy zaangażowanie ucznia w 
przebieg lekcji), 
b) opracowanie referatu, 
c) przygotowanie i przeprowadzenie fragmentu zajęć lekcyjnych, 
d) wykonanie pomocy dydaktycznej. 
 
ad 1. Obowiązkowe formy oceniania:  
1. Odpowiedzi ustne i kartkówki są oceniane równorzędnie, każdy uczeń w semestrze może 
uzyskać, co najmniej jedną taką ocenę. 
2. Sprawdziany obejmują zakresem cały dział materiału, zapowiedziane co najmniej  tydzień 
wcześniej przed zaplanowanym terminem ich napisania. 
 
ad 2. Nadobowiązkowe formy oceniania: 
Aktywność na lekcji obejmuje: 
aktywność pozytywną: 
- odpowiedzi na pytania problemowe 
- aktywną pracę w grupie 
- poszukiwanie materiałów związanych z bieżącymi tematami zajęć 
Aktywność ta jest odnotowywana za pomocą oceny bardzo dobrej. 
b) aktywność negatywną: 
- brak dyscypliny podczas zajęć 
- niewykonywanie poleceń nauczyciela 
- zakłócanie pracy innym uczniom itp. 
Aktywność ta jest odnotowywana za pomocą oceny niedostatecznej lub „-‘’ 
2. Opracowanie referatu polega na jego przygotowaniu i prezentacji. 
3.  Wykonanie pomocy dydaktycznej obejmuje samodzielne jej opracowanie i sporządzenie  
(ocenia się jej walory dydaktyczne i estetykę wykonania) . 
4. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych ocenia się oceną bardzo dobrą 
lub celującą w zależności od ich osiągnięć. 
 
II. Nieprzygotowania uczniów, zasady pisania kartkówek i sprawdzianów, 
nieodrabianie prac domowych. 
 
1. Uczeń w trakcie semestru może być dwa razy nieprzygotowany do zajęć bez podawania 
szczegółowego powodu, inne nieprzygotowania do zajęć mogą być honorowane na pisemną 
lub ustną prośbę rodziców lub nauczycieli. 
2. Uczeń, który długo był nieobecny w szkole ma prawo nie pisać sprawdzianów 
zapowiedzianych podczas jego nieobecności, terminy odrabiania zaległości są ustalane 



indywidualnie z nauczycielem. 
3. Uczeń nie ma prawa do ściągania na sprawdzianach i klasówkach, takie ewidentne próby 
kończą się oceną niedostateczną. 
4. Kartkówki mogą obejmować swoim zakresem trzy ostatnie lekcje i nie muszą być 
wcześniej zapowiadane. 
5. Za nieodrobienie pracy domowej zadanej na poprzedniej lekcji uczeń otrzymuje minus (-), 
trzy minusy w konsekwencji oznaczają ocenę niedostateczną, natomiast nieodrobienie 
obowiązkowej pracy domowej zadanej z dużym wyprzedzeniem oznacza ocenę 
niedostateczną. 
 
III. Informacje o ocenach i terminach. 
 
1. Uczniowie są informowani na bieżąco o ocenach. 
2. Termin oddawania sprawdzianów - dwa tygodnie. 
3. Rodzice są informowani o ocenach poprzez e-dziennik, na wywiadówkach szkolnych oraz 
na spotkaniach indywidualnych na prośbę rodzica, nauczyciela lub ucznia. 
 
IV. Liczba ocen niezbędna do klasyfikacji. 
Minimalna ilość ocen w ciągu półrocza wynosi  5 (przy dwóch godzinach tygodniowo). W 
przypadku uczniów przewlekle chorych, którzy są często nieobecni w szkole, dopuszcza się 
obniżenie minimalnej liczby ocen niezbędnych do klasyfikacji.  
 
V. Sposoby i terminy poprawiania ocen. 
 
Uczeń ma prawo poprawić ocenę z kontrolnych prac pisemnych w ciągu dwóch tygodni od 
otrzymania informacji o tej ocenie.  
Poprawa kontrolnych prac pisemnych odbywa się tylko raz. Obydwie oceny liczą się do 
średniej ocen. 
Ocena z odpowiedzi ustnej i pracy domowej nie może być poprawiana. 
 
VI. Kryteria ocen. 
 
Uczniowie są zapoznawani z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny. 
Prace pisemne oceniane są za pomocą systemu punktowego. Stosuje się następujący 
sposób przeliczania punktów na ocenę szkolną: 
0%-35% ocena niedostateczna 
36%-44% ocena dopuszczająca 
45%-53% ocena dostateczna- 
54%-62% ocena dostateczna 
63%-67% ocena dostateczna + 
68%-72% ocena dobra- 
73%-76% ocena dobra 
77%-81% ocena dobra+ 
82%-85% ocena bardzo dobra – 
86%-91% ocena bardzo dobra 
92%-95% ocena bardzo dobra + 
96%-100% ocena celująca 
 
VII. Ocenianie sumujące. 
 
Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na: 
- cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części 
programu nauczania, 
- semestralne i końcoworoczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia 
zgodny z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny przewidziany w programie 
nauczania na dany semestr lub rok szkolny. 
 



Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych bierze się pod uwagę wszystkie 
oceny cząstkowe, jednak najwyższą wagę mają oceny ze sprawdzianów. Ocena 
semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen otrzymanych 
przez ucznia. 

 
VIII. Ocenianie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy 
uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością 
ruchową, autyzmem). 
 
W/w uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego; nauczyciele 
zobowiązani są dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości 
psychofizycznych uczniów, dostosowanie powinno dotyczyć głównie metod i form pracy z 
uczniem; ocenę wystawia nauczyciel prowadzący w porozumieniu z nauczycielem 
wspomagającym; w/w uczniowie oceniani są według skali ocen podanej w WSO, lecz 
stosownie do swoich możliwości i osiągnięć; podstawową zasadą oceniania tej grupy 
uczniów jest położenie akcentu na ocenę wkładu pracy i zaangażowania, a nie na poziom 
wiadomości i umiejętności.   
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