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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

CHEMIA 

KLASA 7, 8 

ROK SZKOLNY 2021-2022 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z CHEMII są zgodne z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym 

obowiązującym w Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej Górze. 

I Kontrakt miedzy nauczycielem a uczniem 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania i podlega oce-

nianiu bieżącemu, semestralnemu i rocznemu.  

2. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności są obowiązkowe. 

3. Sprawdziany po działach są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem  

i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości. 

4. Kartkówki z trzech poprzednich lekcji nie muszą być zapowiadane. 

5. Karty ćwiczeń i kart pracy oraz zeszyty ćwiczeń mogą być uczniom udostępniane w formie 

papierowej lub poprzez platformę Google Classroom. Prace pisemne, pisemne formy oceniania 

pracy ucznia oraz zadania zadawane poprzez platformę Google Classroom są zwracane przez 

uczniów i oceniane przez nauczyciela poprzez tę platformę. 

5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce jest zobowiązany przystąpić do nich w ter-

minie uzgodnionym z nauczycielem. 

6. Każdą ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i od-

bywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko 

raz i brane są pod uwagę obydwie oceny (mają tę samą wagę ). Uczeń, który otrzymał ocenę 

ndst. może być przez nauczyciela zobowiązany do jej poprawy. 

7. Uczeń może być trzykrotnie nieprzygotowany do lekcji oraz może trzykrotnie nie odrobić 

zadania domowego (w ciągu semestru), ale musi zgłosić to nauczycielowi – otrzymuje wów-

czas „–”. Czwarty „–” równa się ocenie niedostatecznej. 

8. Gdy uczeń nie zgłosi nauczycielowi braku zadania domowego lub nieprzygotowania do lek-

cji otrzymuje ocenę niedostateczną (nawet, jeżeli jest to po raz pierwszy w danym semestrze). 

9. Aktywność na lekcji nagradzana jest „+”. Czwarty „+” jest równoznaczny z otrzymaniem 

oceny bardzo dobrej. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji, 
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aktywną pracę w grupach. W czasie trwania nauczania zdalnego nauczyciel ocenia aktywność 

i/lub jej brak również poprzez obserwacje zaangażowania uczniów podczas zajęć online. 

10. Propozycje ocen semestralnych i rocznych są wynikiem oceniania bieżącego.  

11. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości i predyspozycje ucznia, a w niektórych 

sytuacja również zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach. 

12. Podczas nauczania zdalnego ważne jest terminowe oddawania prac. Jeżeli uczeń nie odda 

zadanej pracy w wyznaczonym terminie, to w dzienniku lekcyjnym nauczyciel wpisuje infor-

mację: praca/zadanie nie oddane”. Jeżeli w ciągu tygodnia od wpisanie tej informacji uczeń 

odda pracę, ocena ulega zmniejszeniu o 1 stopień. Jeżeli praca nie zostanie oddana w ciągu 

dodatkowego okresu, uczeń otrzymuje ocenę ndst., która może poprawić na podstawie ogól-

nych zasad. W przypadku nie oddania prac/zadań spowodowanego długą nieobecnością uspra-

wiedliwioną ucznia, nauczyciel i uczeń wspólnie ustalą termin oddania pracy/zadania.  

II Formy oceny wiadomości i umiejętności uczniów 

1. sprawdziany po działach, 

2. kartkówki, 

3. odpowiedzi ustne, 

4. prace domowe, 

5. sprawdzanie kart ćwiczeń i zeszytów ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych, kart pracy, 

6. prace długoterminowe (np. kreślenie schematów, diagramów, wykonywanie doświadczeń i 

prezentowanie ich wyników, itp.), 

7. inne formy aktywności (np. udział w konkursach, prowadzenie zajęć dla innych uczniów, 

itp.), 

8. aktywność ucznia na zajęciach: 

• przygotowanie do lekcji, 

• aktywność na lekcji, 

• praca w grupie. 

Aktywność i/lub jej brak uczniów podczas zajęć stacjonarnych i zdalnych oceniana jest poprzez 

stawianie ocen cząstkowych w postaci „+” i „–”. Oceny cząstkowe zamieniane są po uzyskaniu 

4 „+” na ocenę bdb. z wagą 1, kolejne 4 „+” ocena cel. z wagą 2. Jeżeli w ciągu semestru uczeń 

uzyska większą liczbę „+”, waga oceny zwiększa się o jeden punkt ważony za każde 4 oceny 

cząstkowe. 
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Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanego programu nauczania („Chemia 

Nowej Ery”, wyd. Nowa Era) oraz liczby godzin w danej klasie. 

III Cele kształcenia – wymagania ogólne 

Opanowanie przez uczniów zawartych w podstawie programowej wymagań szczegółowych 

zapewni  im  zdobycie  wszystkich  potrzebnych  w  dzisiejszym  świecie  kompetencji klu-

czowych, które wykorzystają w dalszej edukacji.  

1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 

Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technolo-

gii informacyjno-komunikacyjnych. 

2. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Uczeń  opisuje  właściwości  substancji  i  wyjaśnia  przebieg  prostych  procesów chemicz-

nych; wskazuje  związek właściwości  różnorodnych  substancji  z  ich zastosowaniami i ich 

wpływ na środowisko naturalne; wykonuje obliczenia dotyczące praw chemicznych. 

3. Opanowanie czynności praktycznych. 

Uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczyn-

nikami  chemicznymi; projektuje  proste  eksperymenty;  przeprowadza  proste doświadczenia 

chemiczne według instrukcji, rejestruje ich wyniki w różnej formie, formułuje obserwacje, 

wnioski oraz wyjaśnienia, stosując poprawną terminologię. 

IV Ocenianie bieżące 

1. Formy oceniania bieżącego 

Forma Zakres treści Częstotliwość Zasady 

1.
 P

ra
ce

 p
is

em
ne

 w
 k

la
si

e 

sprawdziany 
pisemne 
(trwające 30 
minut 
lub dłużej) – 
mogą mieć 
postać zdalną 
poprzez Goo-
gle Classroom 

• jeden dział lub 
połowa obszernego 
działu  

• minimum 
dwa w półro-
czu 

• zapowiadane przynajm-
niej z tygodniowym 
wyprzedzeniem 
• adnotacja w dzienniku 
lekcyjnym 
• w miarę możliwości po-
przedzone lekcją powtó-
rzeniową, na której nau-
czyciel informuje uczniów 
o narzędziach sprawdzają-
cych 
• ocenianie według zasad 
zawartych w Statucie 
Szkoły 
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kartkówki 
(trwające 
do 15 minut) 
– mogą mieć 
postać zdalną 
poprzez Goo-
gle Classroom 

• zagadnienia z 3 
poprzednich lekcji  

• według po-
trzeb  
• po zakończe-
niu omawiania 
ważnego te-
matu 

• zapowiedziane z tygo-
dniowym wyprzedzeniem 
• ocenianie według zasad: 
trzy pytania/zadania, 
każde punktowane za 2 
pkt. Suma punktów jest 
oceną 

2.
 P

ra
ce

 sa
m

od
zi

el
ne

 u
cz

ni
a 

pisemne • materiał naucza-
nia z bieżącej lekcji 
udostępniony na 
lekcji w formie kart 
pracy  
• materiał naucza-
nia z bieżącej lekcji 
udostępniony na 
Google Classroom 
w formie kart ćwi-
czeń 

• według po-
trzeb 
• po zakończe-
niu omawiania 
ważnego te-
matu 
 

• ocenie może podlegać 
zbiorczo kilka prac zebra-
nych przez okres np. 2 ty-
godni 
• ocenianie według kom-
pletności i poprawności 
wykonanych zadań 

w innej for-
mie 

• prace samo-
dzielne: prowadze-
nie doświadczeń, 
wykonywanie mo-
deli 
• prace samo-
dzielne lub zespo-
łowe np.: wykony-
wanie plakatów, 
planszy, pomocy 
dydaktycznych, 
prowadzenie lekcji 

• ocenianie według kom-
pletności i poprawności 
wykonanych zadań 

3. Odpowiedzi ustne • dana partia mate-
riału  

• według po-
trzeb 

• bez zapowiedzi 
• ocenianie według kom-
pletności i poprawności 
udzielonych odpowiedzi 

4. Aktywność na lekcji 
i przygotowanie do lek-
cji 

• bieżący materiał 
nauczania  
• przygotowanie 
materiałów  po-
trzebnych do wy-
konania pracy na 
lekcji 

• minimum 
dwie oceny 
w półroczu 
 

• ocenie podlegają: aktyw-
ność, zaangażowanie, 
umiejętność pracy samo-
dzielnej oraz praca w gru-
pie, przygotowanie mate-
riałów do pracy 
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2. Kryteria oceniania bieżącego form pisemnych 
Punkty uzyskane z sprawdzianów są przeliczne na oceny według skali procentowej: 

0% - 32%  - niedostateczny 

33% - 50% - dopuszczający 

51% - 74% - dostateczny 

75% - 90% - dobry 

91% - 99% - bardzo dobry 

100% - celujący 

Na kartkówkę składają się trzy pytania/zadania. Za każdą poprawną odpowiedź  lub każde po-

prawne wykonanie zadania można otrzymać 0-2 pkt. W trakcie nauczania zdalnego liczba za-

dań i liczba punktów mogą ulegać zmianom. 

Suma zdobytych punktów jest oceną w skali: 

0-1 pkt. – niedostateczny 

2 pkt. – dopuszczający 

3 pkt. - dostateczny  

4 pkt. – dobry 

5 pkt. – bardzo dobry 

6 pkt. – celujący 

Poprawy sprawdzianów i kartkówek oceniane są na tej samej zasadzie. Ocena z poprawy jest 

wpisywana do dziennika zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły. W czasie trwania nauczania 

zdalnego zadania wykonane samodzielnie (sprawdziany, kartkówki, zadania domowe i zadania 

w zeszycie ćwiczeń) będą również oceniane przy uwzględnieniu kryteriów samodzielności i 

kompletności. W przypadku podejrzenia wykonywania zadań w sposób niesamodzielny (iden-

tyczny zapis u kilku uczniów, skopiowane odpowiedzi z Internetu lub innych gotowych roz-

wiązań,  itp.) nauczyciel może obniżyć ocenę za zadanie od 0,25 do 1,0 oceny. 

V Ocenianie semestralne i roczne 

1. Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel przed terminem klasyfikacji semestralnej 

(rocznej). 

2. Ocena semestralna (roczna) jest średnią ważoną wszystkich ocen zawartych w dzienniku 

elektronicznym.  

Wagi są dostosowane do form sprawdzania wiadomości, umiejętności i osiągnięć ucznia. 
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W trakcie trwania nauczania zdalnego formy oceniania i wagi mogą ulec zmianie w wy-

niku decyzji rady Pedagogicznej. 

Wagi form sprawdzania i oceniania: 

Ocenie podlegają:  

Kategoria Waga Kolor 

Testy, sprawdziany, prace klasowe 5 czerwony 

Osiągnięcia w konkursach rejonowych, 5 czerwony 

Osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych, 4 czarny 

Kartkówka 3 zielony 

Odpowiedź ustna (obejmuje 3 ostatnie lekcje) 3 zielony 

Osiągnięcia w konkursach szkolnych 3 zielony 

Aktywność 2 fioletowy 

Zadanie domowe dla chętnych, zadanie długoterminowe, 
wypracowanie domowe, prezentacja, znajomość mapy, 
prowadzenie lekcji 

2 

fioletowy 

Odpowiedź ustna na lekcji z bieżącego tematu 1 niebieski 

Zadanie domowe 1 niebieski 

Praca w grupach na lekcji 1 niebieski 

Przygotowanie do lekcji 1 niebieski 

Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 1 niebieski 

Laureat konkursu wojewódzkiego 10 czerwony 

W czasie trwania nauczania zdalnego wagi form sprawdzania i oceniania ulegają zmianie de-

cyzją Rady Pedagogicznej. 

Kategoria ocen 
Przykładowe formy 

oceniania Waga Kolor 

Testy, sprawdziany, prace 
klasowe 

testy Google, wypracowa-
nia, platformy edukacyjne, 

WSiPnet 
3 czerwony 

Zeszyt przedmiotowy, zeszyt 
ćwiczeń fotografie 2 niebieski 
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Dyktando 
testy Google, WSiPnet, 
platformy edukacyjne 2 czarny 

Kartkówka, odpowiedź ustna 
(obejmuje 3 ostatnie lekcje) 

m.in. testy Google, plat-
formy edukacyjne 2 zielony 

Zadanie domowe dla chęt-
nych, zadanie długotermi-
nowe, wypracowanie do-

mowe, prezentacja, projekt 
fotografie, skany, pliki pdf 2 fioletowy 

 

Oceny wyrażane są w skali od 1 do 6. W bieżącym ocenianiu śródrocznym dopuszcza się sto-

sowanie znaków „+” i „-” gdzie znak „+” w zapisie cyfrowym podwyższa ocenę o 0,5, a znak 

„-” obniża o 0,25. 

3. Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen bieżących uzyskanych w ciągu I seme-

stru. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen bieżących uzyskanych w ciągu II semestru  

(z uwzględnieniem oceny z I semestru) zapisanych w dzienniku elektronicznym. 

Na ok. miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym semestrze nauczyciel wysta-

wia propozycję oceny semestralnej i/lub rocznej. Uczeń, który chce podnieść ocenę propono-

waną o jeden stopień, w ciągu 7 dni zgłasza to nauczycielowi. Nauczyciel określa zakres mate-

riału, z którego zostanie opracowany specjalny test z materiału obejmującego I semestr lub rok 

szkolny. Zaliczenie testu na co najmniej 85% punktów przewidzianych do zdobycia skutkuje 

podniesieniem oceny o jeden stopień. Brak zaliczenia testu nie obniża oceny zaproponowanej. 

Średnia ważona służąca wystawianiu pełnych ocen semestralnych i rocznych: 

Ocena: 

 celująca = średnia ważona: 5,25 – 6,00; 

 bardzo dobra = średnia ważona: 4,70 – 5,24; 

 dobra = średnia ważona: 3,70 – 4,69; 

 dostateczna = średnia ważona: 2,70 – 3,69; 

 dopuszczająca = średnia ważona: 2,00 – 2,69; 

 niedostateczna = średnia ważona: 0,00 – 1,99. 

4. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia oraz wychowawcę klasy 

minimum na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. 
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5. Wszystkie formy aktywności ucznia są wyrażane w skali sześciostopniowej. 

6. Wszystkie sprawy sporne, nieujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie z OW oraz rozporzą-

dzeniami MEN. 

VI Informacja zwrotna 

1. Nauczyciel – uczeń: 

• informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania, 

• pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju, 

• motywuje do dalszej pracy. 

2. Nauczyciel – rodzice: 

• informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania, 

• informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce, 

• dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce, 

• dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia, 

• daje wskazówki do pracy z uczniem. 

3. Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor 

• nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia 

• nauczyciel lub wychowawca informuje dyrektora o sytuacjach wymagających 

jego zdaniem interwencji. 

VII Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania 

PZO podlegają ewaluacji i modyfikacji na koniec semestru, na koniec roku szkolnego lub na 

zakończenie każdego cyklu edukacyjnego.  
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