
PRZEDMIOTOWE ZASADYOCENIANIA 

Z CHEMII kl. VII 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

W KOSZALINIE 
1. Podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i  słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznychz 2007 r.(Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmianami), Rozporządzenie MEN z 

dn. 10.06.2015r. 

2) Przedmiotowe zasady oceniania z chemii są zgodne ze Szkolnymi Zasadami 

Oceniania (SZO)w Szkole Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie 

3) Podstawa programowa kształcenia ogólnego (Dz.U. 2017 poz. 356 z 14 lutego 2017)  

na drugim etapie kształcenia w szkolepodstawowej 

4) Rozporządzenie  MEN  z  dnia  03.08.2017 w    sprawie    oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

5) Program nauczania: Chemia Nowej Ery 

 

 

2.  Cele ogólne oceniania:  

 Przedmiotem oceny jest:  

1) przyrost wiedzy i umiejętności z chemii 

2) wykorzystanie własnych możliwości z uwzględnieniem warunków psychofizycznych,  

środowiskowych i rodzinnych,  

3) aktywnośćpodczas zajęćszkolnych,  

4) twórcze i samodzielne myślenie,  

5) systematycznośćpracy 

 

3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:   

1) ocenęCELUJĄCĄ 

 otrzymuje uczeń, który: 

a) jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu przynajmniej wojewódzkim, 

b) spełnia kryteria na ocenę 

 bardzo dobrąoraz ponadto: 

•rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia; 

•korzysta z nowości technologii informacyjnej; 

•potrafi kojarzyć i łączyćwiadomości z różnych dziedzin wiedzy; 

•korzysta z wielu sposobów pracy; 

•osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 

•reprezentuje szkołę w konkursach lub posiada inne porównywalne  osiągnięcia; 

2) ocenęBARDZO DOBRĄ 

otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem  nauczania, 

b) potrafi efektywnie zaplanowaćpracę w zespole, umiejętnie podejmowaćdecyzje, 

interpretowaćwyniki, wyszukiwać i porządkować informacje, zastosowaćumiejętności  

w różnych sytuacjach, 

c) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach  trudnych  

i nietypowych; 

3) ocenę DOBRĄ 



 otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w większości zakres umiejętności i wiedzy określony w podstawach  

programowych, 

b) potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, samodzielnie  

wnioskować, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać 

własny sposób uczenia się, 

c) rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywnąpostawę 

wobec trudnych i nietypowych zagadnień; 

4) ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie  je uporządkować, 

b) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne; 

5) ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ 

 otrzymuje uczeń, który: 

a) rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, 

b) współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się 

 do decyzji grupy,  

c) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne z pomocąkolegów  lub nauczyciela; 

6) ocenę NIEDOSTATECZNĄ 

 otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje braki w wiadomościach i umiejętnościach tak duże braki, że uniemożliwiająmu 

one dalsze  zdobywanie wiedzy, 

b) nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadańo elementarnym stopniu 

trudności 

 

4. W pracach pisemnych uczniowie otrzymują: 

1)ocenę celującą - 100-99 % uzyskanych punktów; 

2) ocenę bardzo dobrą - 98-90 % uzyskanych punktów; 

3) ocenę dobrą - 89 - 72 % uzyskanych punktów; 

4) ocenę dostateczną - 71-50 % uzyskanych punktów; 

5) dopuszczającą - 49-30 % uzyskanych punktów; 

6) niedostateczny - 29 - 0 % uzyskanych punktów 

 

5. Uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej  w pracach 

pisemnych uczniowie otrzymują: 

1)ocenę celującą - 100-96 % uzyskanych punktów; 

2) ocenę bardzo dobrą - 95-86 % uzyskanych punktów; 

3) ocenę dobrą - 85 - 66 % uzyskanych punktów; 

4) ocenę dostateczną - 65-46 % uzyskanych punktów; 

5) dopuszczającą - 45-25% uzyskanych punktów; 

6) niedostateczny - 24 - 0 % uzyskanych punktów 

 

6. Ocena jest jawna, stąd uczeń i jego rodzice są informowani przez nauczyciela o  poziomie 

osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie. 

Przekazywane są uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

udzielane wskazówki do samodzielnego planowania, własnego rozwoju; motywowanie ucznia 

do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

 

7. W przypadku opuszczenia powyżej 50% zajęć uczeń otrzymuje nieklasyfikowanie. Na 

prośbę rodziców, przy zgodzie Rady Pedagogicznej uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny, 

według właściwych przepisów. 



 

8.  Formy aktywności podlegające ocenie  

 

1) Przygotowanie ucznia do zajęć:  

 dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji nie 

podając przyczyny(z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów i kartkówek, 

lekcji powtórzeniowych);  

 posiadanie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń i podręcznika 

(przynajmniej jednego na ławkę) 

 nauczyciel losowo sprawdza prace domowe (ich brak powoduje otrzymanie 

oceny niedostatecznej) 

 

2)  Prace pisemne:  

 Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być 

wcześniej zapowiedziane).  

 Sprawdziany są obowiązkowe. Obejmują wybraną partię materiału, a zasady 

pisania ich, poprawiania i oceniania jak w przypadku prac klasowych 

 Prace klasowe są obowiązkowe, odbywają się po zrealizowanym dziale i 

zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (uczeń 

samodzielnie wykonuje  prace pisemne, a niesamodzielna praca wiąże się z 

otrzymaniem oceny niedostatecznej oraz zakończeniem pracy. Uczeń, który 

był nieobecny na zapowiedzianej pracy klasowej, musi napisać pracę z tego 

działu w terminie  wyznaczonym przez  nauczyciela). Uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną, jeśli był nieobecny tylko na godzinie lekcyjnej w dniu pisania 

pracy klasowej (testu) i nie przedstawił usprawiedliwienia nieobecności, a 

także gdy odmówił pisania pracy; nauczyciel oddaje sprawdzone prace 

pisemne w terminie dwóch tygodni; uczeń może poprawić ocenę 

niedostateczną z pracy klasowej w terminie i formie uzgodnionej z 

nauczycielem. Brana jest pod uwagę ocena z poprawy.  

3) Praca na lekcji to krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, obserwacja 

doświadczeń i wyciąganie wniosków, itp., będą oceniane za pomocą tzw. „plusów” i 

„minusów”, które zostaną następnie przeliczone na oceny oraz ocen. 

4) Dokumentacja pracy ucznia – prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu 

ćwiczeń, kart pracy, krzyżówek. 

5) Wypowiedź ustna dot. danych zagadnień. 

6) Udział w konkursach.  

7) Prace dodatkowe (opracowanie referatu, pomocy multimedialnych na zadany temat, 

opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, okazy wzbogacające 

zbiory i inne).  

 

Wystawianie oceny śródrocznej lub końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen 

cząstkowych, przy czym największą wagę mają oceny z prac klasowych, w drugiej kolejności 

kartkówki i odpowiedzi ustne, pozostałe oceny są wspomagające. Nauczyciel wystawia 

ocenę, a program komputerowy stanowi narzędzie pracy. 

 

9. Sposoby informowania uczniów i rodziców  

 

1) Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zostają zapoznani z powyższym PZO oraz 

wymaganiami na poszczególne oceny.  

2) Oceny można śledzić w dzienniku elektronicznym na bieżąco. 



3) Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. 

4) Wszystkie prace pisemne nauczyciel przechowuje w szkole, przy czym są one  

do wglądu dla uczniów i ich rodziców. Prace pisemne są przechowywane w szkole  

do końca bieżącego roku szkolnego.  

5)  O śródrocznej lub końcoworocznej ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie 

ucznia informowani są  na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

6)  Diagnoza wstępna i końcowa nie jest oceniania, a ma charakter informacyjny. 

 

10. Forma aktywności i waga oceny, liczba zależy od ilości działów, zagadnień i 

potrzeb bieżących. 

Konkursy - 4,3,2,1 (w zależności od miejsca, poziomu) 

Prace klasowe – 3 

Sprawdziany - 2 

Kartkówki  -1  

Odpowiedzi ustne -1 

Samodzielne rozwiązywanie zadań - 1 lub 2 

Prace domowe oraz aktywność na zajęciach– 1 

 

Ocena semestralna/końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych i nie można jej  

podważyć żadnym sprawdzianem czy odpowiedzią. 

 

 

 

Opracowała:  mgr Joanna Hałasa 


