
Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klasy siódmej szkoły 

podstawowej 
 

 

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego zakłada następujące cele 

kształcenia (wymagania ogólne) w szkole podstawowej: 

I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji: 

-pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

-ocena wiarygodności uzyskanych danych; 

-konstruowanie wykresów, tabel i schematów na podstawie dostępnych informacji. 

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów: 

• opisywanie właściwości substancji i wyjaśnianie przebiegu prostych procesów 

chemicznych; 

• wskazywanie związku właściwości różnych substancji z ich zastosowaniami  

i wpływem na środowisko naturalne; 

• respektowanie podstawowych zasad ochrony środowiska; 

• wskazywanie związku między właściwościami substancji a ich budową chemiczną; 

• wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania prostych problemów chemicznych; 

• stosowanie poprawnej terminologii; 

• wykonywanie obliczeń dotyczących praw chemicznych. 

III. Opanowanie czynności praktycznych: 

• bezpieczne posługiwanie się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi 

odczynnikami chemicznymi; 

• projektowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń chemicznych; 

• rejestrowanie wyników doświadczeń chemicznych w różnych formach, 

formułowanie obserwacji, wniosków. 

 

1. Celem oceniania jest zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, określenie 

jego mocnych stron oraz wskazywanie ewentualnych braków w dotychczasowej 

nauce. 

2. Ocenie podlegają: 

1) sprawdziany (testy) 

2) kartkówki (częstotliwość w miarę potrzeb) 

3) odpowiedzi ustne 

4) prace domowe 

5) zeszyty 

6) aktywność, zaangażowanie, udział w konkursach 

7) prace długoterminowe (np. realizacja projektów edukacyjnych) 

 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma służyć monitorowaniu pracy ucznia, 

rozpoznawaniu poziomu umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości z chemii w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających  



z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania oraz formułowaniu 

oceny. 

 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań  

z chemii oraz o sposobie i zasadach oceniania. 

2. Wszystkie prace klasowe ( sprawdziany) są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym 

czasie był nieobecny na lekcji, musi napisać pracę w terminie późniejszym, 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

3. Nauczyciel oddaje poprawione prace w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. 

4.W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas pracy klasowej, 

nauczyciel odbiera pracę i wpisuje ocenę niedostateczną co jest jednoznaczne  

z zakończeniem pracy. 

5. Brak odpowiednich materiałów (podręcznik, ćwiczenia, zeszyt 

przedmiotowy )potrzebnych na lekcję traktowany jest jako nieprzygotowanie do 

lekcji. 

6. W ciągu semestru - 2 razy uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do lekcji 

bez żadnych sankcji. Nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić na początku lekcji. Fakt 

ten zostaje odnotowany w dzienniku za pomocą symbolu  np Każde kolejne 

nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Prawo to nie dotyczy lekcji, na 

których ma odbyć się zapowiedziana forma sprawdzenia umiejętności. 

Nieprzygotowania niewykorzystane w danym semestrze nie przechodzą na drugi 

semestr. 

Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga 

za sobą wpisanie oceny niedostatecznej. 

8. Uczeń po każdej nieobecności jest zobowiązany do uzupełnienia braków  

w zeszycie, zeszycie ćwiczeń oraz innych pracach wskazanych przez nauczyciela do 

następnych zajęć. 

9. Rodzic ma prawo wglądu do prac pisemnych swojego dziecka wg zasad 

obowiązujących w WSO 

10. Forma i sposób informowania o postępach i zagrożeniach uczniów jest zgodna  

z wytycznymi WSO. 

 

KONKURSY CHEMICZNE 

 

a) Za udział w konkursie na terenie szkoły lub miasta uczeń otrzymuje ocenę celującą 

cząstkową. 

b) Za udział w konkursie na etapie rejonowym uczeń otrzymuje ocenę celującą 

semestralną. 

c) Za udział w konkursie na etapie wojewódzkim uczeń otrzymuje ocenę celującą 

roczną. 

 

 

 

 

 



FORMY SPRAWDZANIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

SPRAWDZIANY 

 

Sprawdziany– rozumiane jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne 

pisemne prace kontrolne uczniów, przeprowadzane w szkole podczas zajęć 

edukacyjnych, mające na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów z danej 

partii materiału. 

a) Obejmują co najmniej jeden dział programowy. W miarę potrzeb i możliwości 

poprzedzone są lekcją powtórzeniową. 

b) Zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Przy zapowiadaniu nauczyciel 

podaje informacje dotyczące zakresu,  formy i terminu pracy. 

c) Zapowiedziany sprawdzian wpisywany jest do dziennika elektronicznego. 

d) Uczeń, który opuścił sprawdzian musi go napisać w terminie dodatkowym 

wskazanym przez nauczyciela. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje oceną 

niedostateczną. 

 

KARTKÓWKI 

 

Kartkówki – rozumiane jako krótkie prace pisemne sprawdzające wiadomości  

i umiejętności uczniów, obejmujące maksymalnie materiał z trzech ostatnich 

tematów lub z tematu bieżącego. 

a) Kartkówki trwają nie dłużej niż 15 minut. 

b) Nie podlegają poprawie. 

c) Nauczyciel nie jest zobowiązany do ich zapowiedzi. 

d) Ilość kartkówek w semestrze- w zależności od potrzeb. 

 

ODPOWIEDŹ USTNA 

 

Odpowiedź ustna – rozumiana jako krótsza lub dłuższa ustna wypowiedź ucznia na 

pytania skierowane do niego przez nauczyciela. 

a) Oceniając na stopień odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę znajomość 

danego materiału, stosowanie terminologii chemicznej, umiejętność formułowania 

myśli i argumentacji, samodzielność wypowiedzi. 

b) Wiadomości bieżące obejmują zakres materiału z co najmniej trzech ostatnich 

lekcji. 

c) Dodatkowe pytania naprowadzające zadawane przez nauczyciela, powodują 

obniżenie oceny. 

 

ZADANIA DOMOWE 

 

Zadanie domowe – rozumiane jako wszystkie formy pisemne, ustne lub inne, zadane 

przez nauczyciela do samodzielnego wykonania w domu. 

a) Zadania domowe są obowiązkowe 

b) Uczeń ma obowiązek wykonywać zadania domowe systematycznie. 



c) W ciągu semestru uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia braku pracy 

domowej. Fakt ten odnotowywany jest w dzienniku za pomocą symbolu bz. Każdy 

kolejny brak zadania domowego skutkuje oceną niedostateczną. 

d) Zgłoszenie braku pracy domowej powinno nastąpić na początku lekcji, jeszcze 

przed sprawdzaniem prac przez nauczyciela. Jeśli uczeń nie zgłosi braku zadania,  

a podczas sprawdzania wykaże jego brak, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

e) Każdy brak zadania domowego uczeń ma obowiązek uzupełnić i na polecenie 

nauczyciela okazać do wglądu. 

f) W przypadku dłuższych form pisemnych zadania domowego  uczeń ma obowiązek 

oddać pracę w wyznaczonym terminie. Po upływie wyznaczonego terminu prace nie 

będą przyjmowane i będą skutkowały oceną niedostateczną. 

g) Nauczyciel w ocenie zadania domowego kieruje się kryteriami dostosowanymi do 

przewidzianej formy zadania domowego. 

 

 

AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH 

 

Aktywność na lekcji – rozumiana jako czynne uczestniczenie ucznia  

w rozwiązywaniu problemu, tematu, zadań, ćwiczeń itp. podczas zajęć. 

a) Ocenie podlega indywidualna aktywność ucznia na lekcji. 

b) Nie podejmowanie pracy, nie wykonywanie poleceń nauczyciela, brak 

zaangażowania, bierna postawa, nie udzielenie odpowiedzi z bieżącego materiału 

skutkują oceną niedostateczną. 

 

ZESZYT PRZEDMIOTOWY I ZESZYT ĆWICZEŃ 

 

Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń – rozumiane jako zeszyty, w których 

uczniowie systematycznie prowadzą notatki, zapisy z lekcji, wykonują ćwiczenia  

i odrabiają prace domowe. 

a) Na zajęciach chemii  ucznia obowiązuje zeszyt przedmiotowy ( w kratkę)  

w którym zapisywane są kolejne lekcje, notatki, zadania, polecenia, oraz zeszyt 

ćwiczeń. 

b) Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnienia ww. zeszytów w terminie  

1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły. 

b) Zeszyty sprawdzane są w zależności od potrzeb i podlegają ocenie. 

c) Nauczyciel ma prawo zażądać od ucznia zeszytu przedmiotowego i zeszytu 

ćwiczeń do sprawdzenia w każdej chwili. 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

Nauczyciel przeprowadza systematycznie  osiągnięcia uczniów zgodnie z zapisami 

statutowymi szkoły. Częstotliwość poszczególnych form sprawdzających: 

a) Odpowiedź ustna i kartkówki – możliwość na każdej lekcji. 

b) Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń – możliwość na każdej lekcji. 

c) Sprawdziany – po każdej większej partii materiału, co najmniej dwa w semestrze. 



d) Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń – według uznania nauczyciela, nie rzadziej 

niż raz w semestrze. 

e) Zadania domowe – możliwość na każdej lekcji. 

f) Pod koniec semestru uczeń otrzymuje ocenę od nauczyciela za całokształt 

pracy w ciągu całego semestru. 

 

SPOSOBY OCENIANIA PRAC PISEMNYCH KLASOWYCH 

 

a) Testy oceniane są według procentowych proporcji: 

▪ 100% – 91% – ocena bardzo dobra 

▪ 90% – 71% – ocena dobra 

▪ 70% – 50% – ocena dostateczna 

▪ 49% – 30% – ocena dopuszczająca 

▪ 29% – 0% – ocena niedostateczna 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał przynajmniej 98% 

wszystkich punktów zestawu podstawowego i rozwiązał zadanie dodatkowe 

obejmujące wiadomości z poza podstawy programowej. 

b) W przypadku innych form sprawdzania osiągnięć uczniów dopuszczalne są inne 

wielkości, w zależności od stopnia trudności pracy i innych czynników. W takim 

przypadku nauczyciel każdorazowo informuje uczniów o sposobie oceniania. 

c) Wszystkie oceny dokumentowane są na bieżąco na pracach uczniów oraz za 

pomocą wpisu do dziennika 

 

SKALA OCEN 

 

a) Zgodnie z WSO i Statutem Szkoły na lekcjach chemii  stosuje się skalę ocen od  

1 do 6. 

b) Każda ocena ma swoją ,,wagę" 

c) Oceny mogą być poszerzone o znak + lub –, przy czym + nie dotyczy oceny 

celującej, a – oceny niedostatecznej. 

d) Na koniec roku wystawia się ocenę pełną tj. bez znaku + lub –. 

e) Wymagania na poszczególne stopnie stosuje się według Charakterystyki skali ocen 

ujętych w WSO 

f) W dzienniku stosuje się oznaczenia zgodne z WSO i Statutem Szkoły: 

np – nieprzygotowanie do lekcji, w tym brak zeszytu lub ćwiczeń, 

bz – brak zadania domowego, 

nb – nieobecność ucznia na danej formie sprawdzenia wiedzy i umiejętności. 

 

 

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie: 

 

·  Ocena celujca, otrzymuje ją uczeń który opanował  wiedzę i umiejętności       

określone w podstawie programowej; posiada wiedzę i umiejętności wykraczające 

poza program nauczania dla danej klasy, potrafi rozwiązywać problemy nietypowe, 

jest twórczy, rozwija swoje uzdolnienia; samodzielnie potrafi korzystać z różnych 



źródeł informacji oraz biegle posługuje się zdobytą wiedzą w praktyce; osiąga 

sukcesy w konkursach przedmiotowych i zajmuje punktowane miejsca na szczeblu 

wyższym niż szkolny , potrafi selekcjonować   i hierarchizować wiadomości, pod 

okiem nauczyciela prowadzi własne prace badawcze, aktywnie uczestniczy  

w zajęciach oraz stosuje wiadomości  w sytuacjach bardzo trudnych. 

·      Ocena bardzo dobra ; otrzymuje ją uczeń który opanował treści obejmujące 

pełen zakres kształcenia, umie samodzielnie interpretować zjawiska,  jego odpowiedź 

jest wyczerpująca, bezbłędna, samodzielna, uwzględniająca język przedmiotowy    

i adekwatna do poziomu wymagań na ocenę bardzo dobrą, aktywnie uczestniczy w 

zajęciach oraz stosuje wiadomości  w sytuacjach trudniejszych.  rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne o dużym stopniu 

trudności; umie zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach; wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy 

nauczyciela 

korzystać z różnych źródeł informacji 

·    Ocena dobra; otrzumuje ją uczeń gdy odpowiedź jest samodzielna, z niewielkimi 

usterkami językowymi, zgodna   z wymaganiami na ocenę dobrą, uczeń właściwie 

stosuje terminologię przedmiotową, aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz stosuje 

wiadomości w sytuacjach typowych, rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem 

poznanych metod, samodzielnie pracuje  z podręcznikiem i materiałami źródłowymi,  

Pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje zadania nietypowe, 

 

· Ocena dostateczna; otrzymuje ją uczeń gdy jego odpowiedź zawiera małe 

błędy, jest samodzielna, lecz niepełna, zgodna z wymaganiami podstawowymi, uczeń 

opanował wiadomości podstawowe i z niewielką pomocą nauczyciela potrafi 

rozwiązywać podstawowe zależności, próbuje porównywać, wnioskować i zajmować 

określone stanowisko. jest w stanie robić dalsze postępy i rozwiązywać zadania 

teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności; potrafi korzystać z różnych 

źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela. 

 

·     Ocena dopuszczajca; otrzymuje ją uczeń, który opanował wiadomości 

i umiejętności niezbędne do dalszej nauki, ujęte w podstawie programowej; potrafi 

rozwiązywać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, często 

z pomocą nauczyciela. 

 

·   Ocena niedostateczna; otrzymuje ją uczeń gdy jego odpowiedź zawiera poważne 

błędy merytoryczne, jest niesamodzielna i pomija najważniejsze kwestie, uczeń nie 

opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z przedmiotu; nie potrafi 

rozwiązywać zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności, 

nawet przy pomocy nauczyciela, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy. 

Nie potrafi korzystać ze źródeł informacji, nawet z pomocą nauczyciela. 

Wykazuje bierną postawą na lekcji. 

 

 

 



OGÓLNE WARUNKI POPRAWY UZYSKANYCH OCEN 

 

a) Poprawie podlegają oceny z następujących form sprawdzania:  odpowiedż ustna, 

zadania domowe, sprawdziany 

b) Uczeń ma prawo do poprawy oceny, jeśli otrzymał ocene niedostateczną. 

c) Poprawa oceny jest dobrowolna i odbywa się w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela w ramach zajęć dodatkowych 

d) Poprawa może nastąpić tylko jeden raz. 

e) Ocena  uzyskana z poprawy zostaje wpisana do dziennika obok oceny poprzedniej 

(z dopiskiem- p /poprawiona). 

 

 

OCENA ŚRÓDROCZNA ORAZ OCENA ROCZNA 

 

a) Na ocenę semestralną z chemii składają się oceny bieżące z różnych form 

aktywności ucznia. 

b) Ocena śródroczna i roczna nie są średnimi matematycznymi ocen cząstkowych. 

c) Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych największą wagę mają oceny  

z prac klasowych, następnie oceny z odpowiedzi ustnych i kartkówek oraz ocena 

nauczyciela za całokształt pracy ucznia w ciągu całego semestru. 

d) Ocena wystawiana na koniec drugiego okresu jest oceną roczną, uwzględniającą 

osiągnięcia ucznia z obu okresów. 

e) Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych, oprócz ocen bieżących, brane jest 

pod uwagę także zaangażowanie ucznia, jego indywidualne predyspozycje, 

aktywność pozalekcyjną, stosunek do przedmiotu 

f) Zgodnie z WSO oraz Statutem Szkoły uczeń może ubiegać się o podwyższenie 

przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z chemii tylko o jeden stopień, jeśli spełni 

następujące warunki: 

- gdy co najmniej połowa uzyskanych ocen bieżących jest równa ocenie, o którą się 

ubiega, lub jest od niej wyższa, 

- uczeń przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdzenia postępów ucznia, 

- wszystkie sprawdziany oraz prace klasowe zostały ocenione pozytywnie. 

 

g) Szczegółowe warunki poprawiania ocen semestralnych i rocznych znajdują się  

w WSO oraz Statucie Szkoły. 

h) Wobec ucznia nieklasyfikowanego oraz ucznia, który w wyniku klasyfikacji 

otrzymał ocenę niedostateczną stosuje się procedury opisane w WSO oraz Statucie 

Szkoły. 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

a) Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 

zaliczeniowych 



d) Uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną, zobowiązany jest do 

zaliczenia materiału niezbędnego do dalszej nauki w pierwszym tygodniu po feriach. 

Wymagany materiał zostanie dostarczony uczniowi w formie pisemnej pod koniec  

I semestru. 

 


