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 METODY I NARZĘDZIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA 

OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
Oceniane są: 
1.Opowiedzi ustne    przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w 
przypadku lekcji powtórzeniowych - z całego działu. 
 
2.Kartkówki 10-20 min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji; nie muszą być zapowiadane i nie 
podlegają poprawie (z wyjątkiem dłuższej choroby ucznia) 
 
 3.Sprawdziany pisemne całogodzinne, w tym egzaminy próbne,   przeprowadzane po zakończeniu każdego 
działu;  są zapowiadane  2 tygodnie wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania  
(zadania ) na ocenę celującą . 
Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien go napisać w 
terminie nie przekraczającym 2 tygodni od powrotu do szkoły. Czas  i sposób do uzgodnienia z nauczycielem, 
niezgłoszenie się to wpis 0. 
Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu 2 tygodni. 
Ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu   można poprawić, poprawa  
odbywa się poza lekcjami, w ciągu 2 tygodni  od rozdania prac i tylko 1 raz. 
 Nie ocenia się ucznia od razu po dłuższej nieobecności w szkole.  .  
   przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów. 
• ocena celująca.........................100% plus zadanie dodatkowe 
• bardzo dobra............................100%-91% 
• dobra........................................90%-75% 
• dostateczna..............................74%-51% 
• dopuszczająca..........................50%-31% 
• niedostateczna.........................30%-0%. 
4.Prace domowe, prezentacje  oraz  sprawozdania z wyjść na pracownię chemiczną i pokazy 
 
 5.  Aktywność na lekcjach, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, 
udział w dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków. 
Uczeń może otrzymywać za udział w lekcjach plusy i minusy. Gdy zgromadzi pięć plusów uzyskuje ocenę 
bardzo dobrą . Jeśli uzyska trzy minusy otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 
 6.Zeszyt ćwiczeń sprawdzany przynajmniej raz w ciągu semestru. 
 
 7. Prace dodatkowe np. prezentacje; przy ich ocenie uwzględnia się: 
• wkład pracy, 
•  sposób prezentacji, 
• estetykę wykonania 
8. Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika, zeszytu ćwiczeń i prowadzenia zeszytu 
przedmiotowego. 
Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne.  
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
Przy każdej ocenie w dzienniku lekcyjnym jest wpis określający rodzaj aktywności ucznia, zakres materiału i 
formę   . 
 ZASADY WYSTAWIANIA OCENY ZA I PÓŁROCZE I KOŃCOWOROCZNEJ  
Wystawienie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają 
oceny ze sprawdzianów ( prac klasowych ), w drugiej kolejności są kartkówki i odpowiedzi ustne.  Pozostałe 
oceny są wspomagające.   
Uczeń może być nieprzygotowany raz w semestrze   oraz może zgłosić brak zadania raz w semestrze. 
  Średnia ważona jest jedynie  punktem odniesienia dla nauczyciela przy wystawianiu oceny końcoworocznej 
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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-uzyskał tytuł finalisty lub laureata w konkursie chemicznym   

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, 
-wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł  
wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień, 
-sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł 
wiadomości, 
-potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne, 
-potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych, 
-wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 
-bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy i umiejętności związanych z chemią, 
-potrafi poprawnie rozumować o 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 niewielkiej skali 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, z pomocą nauczyciela, typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
-potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy pierwiastków, 
wykresy, tablice, 
-z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenie chemiczne, 
-potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych, 
-w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym. 
Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: 
-ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają 
możliwości dalszego kształcenia, 
-rozwiązuje z pomoozwiązuje z pomoypowe 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 pewne zaangażowanie w proces uczenia się. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
-nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne di 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 zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.  

Podwyższenie przewidywanej oceny rocznej 



1.    Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych tylko o jeden stopień i tylko w 
przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa 
ocenie, o którą się ubiega, lub jest od niej wyższa. 

2. Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest:  

1)  frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 
długotrwałej choroby); 

2) usprawiedliwienie praktycznie  wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3) uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów  ocen pozytywnych (wyższych niż ocena 
niedostateczna ); 

4)  korzystanie z oferowanych przez nauczyciela form poprawy w wyznaczonym terminie,  
 
 Ostatecznie o  kształcie zastosowanej procedury decyduje nauczyciel. Jest ona dostosowana 
do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. 

 

 

 

 
 
 
 


