
Przedmiotowy system oceniania z chemii 
  

Przedmiotowy system oceniania z chemii jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania 

Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu.  

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z przyjętymi zasadami.  

2. Ocenie podlegają:  

a) Formy ustne:  

- odpowiedzi ustne,  

- wypowiedzi w klasie ( aktywność ), 

-zeszyt, praca domowa, praca na lekcji 

b) Formy pisemne:  

- sprawdziany ( obejmują zakres materiału powyżej trzech tematów lekcyjne danego działu ),  

- kartkówki ( obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji ),  

- testy,  

- referaty,  

- zadania domowe.  

3. Ilość sprawdzianów w semestrze od 1 do 4.  

4. Sprawdziany, testy, kartkówki są obowiązkowe.  

5. Uczeń może poprawić ocenę w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac 

przez nauczyciela ( w terminie podanym przez nauczyciela) 

6. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach piszą je w terminie podanym przez nauczyciela.  

7. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji jest nieklasyfikowany. 

 

KRYTERIA OCEN 

 

Procent punktów  ocena 

100 celująca 

86-99 b.dobry 

71-85 dobry 

56-70 dostateczny 

35-55 dopuszczający 

0-34 niedostateczny 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

– opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności  określone w programie; 

– potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych);  

– umie formułować problemy oraz dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk;  

– proponuje rozwiązania nietypowe;  

– osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

– opanował  wiadomości i umiejętności  określone w programie;  

– potrafi stosować 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, wykresów, tablic, zestawień, encyklopedii, Internetu;  

– potrafi plantować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne;  



-potrafi biegle pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie 

rozwiązywać 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;  

– potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł. 

wiedzy chemicznej;  

– potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne;  

– potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych;  

– samodzielnie rozwiązywać  zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

– opanował. w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone w programie,  

które są konieczne do dalszego kształcenia;  

– z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu  

takich typowych zadań i problemów;  

– z pomocą nauczyciela potrafi korzystać ze źródeł  wiedzy, jak: układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice;  

– z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne;  

– z pomocą nauczyciela potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych oraz 

rozwiązywać zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

-uczeń spełnił 35% wymagań podstawowych 

– ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale braki te 

nie przekraczają możliwości dalszego kształcenia;  

– z pomoc nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności;  

– z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty  

chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

-uczeń nie spełnił co najmniej 35% wymagań podstawowych 

– nie opanował. tych wiadomości i umiejętności określonych w programie, które są konieczne 

do dalszego kształcenia;  

– nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela napisać prostych wzorów chemicznych i prostych 

równań chemicznych;  

– nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami 

chemicznymi.  

Cele edukacyjne:  

1. Zrozumienie znaczenia przemian chemicznych zachodzących w otaczającym Ewiecie.  

2. Uświadomienie roli chemii w rozwoju cywilizacji i w życiu codziennym.  

3. Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko i przyswojenie wiedzy 

niezbędnej do prowadzenia działań proekologicznych.  

Osiągnięcia:  

1. Dostrzeganie przemian chemicznych w środowisku przyrodniczym oraz wpływających na 

ich przebieg.  

2. Umiejętne posługiwanie się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym.  

3. Umiejętne korzystanie z różnorodnych źródeł. informacji, np. układu okresowego 

pierwiastków,  

literatury popularnonaukowej i Internetu.  



4. Umiejętne zapisywania równań prostych reakcji chemicznych oraz opisywania efektów 

energetycznych im towarzyszących.  

5. Posługiwanie się podstawowym słownictwem chemicznym.  

6. Umiejętne wykonywania prostych obliczeń chemicznych.  

7. Znajomość  najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych, ich właściwości i 

zastosowania.  
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