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Przedmiotowy system oceniania z chemii w ZS CKP 

w Sochaczewie 

 Liceum Ogólnokształcące 

 Technikum  

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   

 

PSO został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty i publikacje:  

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. poz. 843 z 2015 r.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977) 

4. Wewnątrzszkolne zasady oceniania zawarte w Statucie ZS CKP w Sochaczewie 

 

  Ocenie z chemii podlegają następujące kryteria: 

 aktywność ucznia na lekcji 

 systematyczność i samodzielność wykonywania prac domowych 

 wykonywanie zadań dodatkowych (dostosowanych do możliwości ucznia) 

 prace pisemne o charakterze sprawdzianów 

Ponieważ celem procesu oceniania jest uzyskanie informacji o osiągnięciach edukacyjnych 

ucznia, w szkole stosowane są różne formy sprawdzania wiedzy:  

a. wiadomości (ich zrozumienie i przyswojenie)  

 prace pisemne: kartkówki, sprawdziany z działu  

 odpowiedzi ustne  

 aktywność w czasie lekcji  

 zadania domowe obowiązkowe  

 zadania domowe dla chętnych  

 inne prace dodatkowe podjęte z inicjatywy ucznia lub wg. wskazówek nauczyciela  

 

b. umiejętności 
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 prowadzenie doświadczeń i ich analiza, umiejętne planowanie i wykonywanie 

eksperymentów 

 interpretacja wyników doświadczeń  

 selekcjonowanie wiadomości  

 twórcze, kreatywne rozwiązywanie problemów  

 praca w grupie  

 posługiwanie się wiedzą biologiczną 

 wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy  

 zrozumienie znaczenia chemii w rozwoju cywilizacji 

 rozbudzenie zainteresowania chemią poprzez interpretację jej osiągnięć, 

 bezpieczne posługiwanie się substancjami w laboratorium i w życiu codziennym, 

 

Ocenę wyliczamy na podstawie wyniku procentowego według wzoru:  

 

Procent, maksymalna ilość punktów Ocena 

0 – 39 % niedostateczny 

40 – 59 % dopuszczający 

60 – 79 % dostateczny 

80 – 94 % dobry 

                       95 – 100% bardzo dobry 

100% + zadanie dodatkowe        celujący 

 

 

Ogólne cele i elementy oceniania 

Cele oceniania przedmiotowego: 

 bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce 

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie 

 pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

 motywowanie ucznia do dalszej pracy 

 dostarczanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w uczeniu się oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,   
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 umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej 

Obszary oceniania:   

 wiadomości 

 postawa-aktywność 

 systematyczność 

 umiejętności 

 samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości 

Formy oceniania:   

 wypowiedzi ustne sprawdzające poziom wiadomości oraz recytacje 

 prace pisemne 

 karty pracy 

 zadania domowe 

 przygotowanie i wygłoszenie referatów 

 udział w konkursach związanych z przedmiotem i poszerzających wiedzę oraz 

umiejętności 

 przygotowanie projektu, prezentacji 

Prace pisemne:  

 sprawdziany z działów  

 kartkówki 

Aktywność na zajęciach dydaktycznych: 

 praca z podręcznikiem, analiza tekstu, rozwiązywanie zadań otwartych 

 udział w dyskusjach 

 zaangażowanie w pracę grupy 

 systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

Sposoby oceniania:  

sprawdzian wiadomości 

 jest przeprowadzany po omówieniu danej partii materiału np. działu ( zakres ustalany 

jest na początku roku) 

 informacje o jego terminie, formie i zakresie treści są podawane z tygodniowym 

wyprzedzeniem 



 4 

 jeśli z przyczyn losowych uczeń nie jest w stanie napisać sprawdzianu  

w określonym terminie, ma obowiązek zaliczyć materiał w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela 

 uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia każdej oceny ze sprawdzianu  

w terminie ustalonym przez nauczyciela (nie krótszym jednak niż dwa tygodnie), jeżeli 

podczas sprawdzianu uczeń pracuje niesamodzielnie (korzysta z pomocy innych 

uczniów, zeszytu lub materiałów, których nie otrzymał od nauczyciela), otrzymuje 

ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy 

 jeżeli uczeń, który z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie przystąpił do 

sprawdzianu, nie przystąpi do niego także w kolejnym wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną 

 ocena ze sprawdzianu w dzienniku lekcyjnym zapisana jest kolorem czerwonym 

kartkówka 

 nie musi być zapowiedziana 

 jeśli jest zapowiedziana, uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania 

 zakres treści kartkówki dotyczy 3 ostatnich tematów 

 oceny z kartkówki nie ulegają poprawie 

 trwa 10-15 minut 

praca domowa 

 podlega sprawdzeniu i ocenie 

 za brak pracy domowej lub brak zeszytu przedmiotowego uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną 

 w przypadku dłuższej (tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

lekcyjnych uczeń ma prawo do nieoddania pisemnej pracy domowej w terminie 

wyznaczonym całej klasie 

 zaległą pracę ma obowiązek oddać nauczycielowi w wyznaczonym przez niego 

terminie 

Nieprzygotowanie do lekcji 

 uczeń może w semestrze zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do lekcji (przy więcej niż 3 

godzinach przedmiotu w tygodniu) bez podawania przyczyn, nie dotyczy to lekcji 

powtórzeniowej, zapowiedzianej kartkówki i sprawdzianu 

 nieprzygotowanie do lekcji jest odnotowywane w dzienniku lekcyjnym skrótem „np.” 
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 uwzględnia się nieprzygotowanie do lekcji ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji 

losowej lub bezpośrednio po zakończeniu dłuższej usprawiedliwionej nieobecności  

w szkole 

Prace dodatkowe 

Uczeń ma prawo otrzymać ocenę za inne działania, np.:  

 projekty,  prezentacje multimedialne. 

 

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe i podlega ocenie (za brak 

notatki, pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną), braki w zeszycie wynikające 

z nieobecności ucznia w szkole powinny być uzupełniane na bieżąco. 

 

Zasady oceniania uczniów z dysfunkcjami na zajęciach chemii 

W zależności od stwierdzonych dysfunkcji wymagania edukacyjne dostosowane są do 

możliwości edukacyjnych ucznia na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej. W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni.  

Wymagania edukacyjne można również dostosować do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii. Takiego 

dostosowania dokonuje się na podstawie rozpoznania przez nauczycieli i specjalistów 

indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

 

Kryteria oceny półrocznej i rocznej  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 

 formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk, 

 proponuje rozwiązana nietypowe, 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż  

szkolny; 

           Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

 stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

 wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł 

wiedzy, 
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 planuje i bezpiecznie przeprowadza eksperymenty chemiczne, 

 biegle pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje 

zadania  o dużym stopniu trudności; 

          Dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania  o 

typowych zadań i problemów, 

  bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 

 pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych, 

 samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, 

  korzysta z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy 

chemicznej; 

          Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności, 

 korzysta z pomocą nauczyciela  ze źródeł wiedzy, 

 z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy 

rozwiązywaniu typowych zadań i problemów, 

 z pomocą nauczyciela pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje 

zadania o niewielkim stopniu trudności; 

          Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, 

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności, 

 z pomocą nauczyciela pisze proste wzory chemiczne i równania reakcji chemicznych; 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne 

do dalszego kształcenia, 

 nie zna symboliki chemicznej, 

 nawet z pomocą nauczyciela nie pisze prostych wzorów chemicznych, 

 nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prosty sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami 

chemicznymi. 
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Warunki uzyskania pozytywnej oceny na koniec półrocza 

1. Ocena na koniec półrocza i koniec roku nie jest średnią arytmetyczną ocen 

uzyskanych przez ucznia w ciągu półrocza. 

2. Najważniejsze oceny to oceny z prac klasowych i kartkówek 

3. Pozostałe oceny są wspomagające mogą podwyższyć lub obniżyć ocenę pozytywną. 

4. Aby otrzymać ocenę pozytywną na koniec semestru należy otrzymać pozytywne 

oceny z co najmniej połowy sprawdzianów przeprowadzonych w semestrze. Jeżeli w 

semestrze był tylko jeden sprawdzian musi uczeń otrzymać z niego ocenę pozytywną. 

W przypadku, gdy w semestrze była nieparzysta liczba sprawdzianów uczeń powinien 

otrzymać oceny pozytywne z połowy plus jeden sprawdzian. 

5. Uczeń w semestrze obowiązany jest również do otrzymania co najmniej jednej oceny 

pozytywnej z pracy domowej. 

 

Warunki i procedura uzyskiwania wyższych niż przewidywane ocen rocznych  

z chemii  

Procedurę i warunki określają zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Aby 

ubiegać się o możliwość poprawienia oceny rocznej z chemii, uczeń musi przystąpić 

terminowo do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela sprawdzianów. 

Systematyczność oceniania  

Każdy uczeń powinien w ciągu półrocza otrzymać co najmniej 3 oceny z różnych 

form pracy (np. z odpowiedzi ustnej, z pracy klasowej, z pracy domowej, czytania ze 

zrozumieniem, za aktywności na zajęciach). Podsumowaniem pracy ucznia na lekcjach jest 

ocena półroczna i roczna. Oceny stanowią bilans działań uczniów  

i uwzględniają stopień zdobytych umiejętności oraz nabytą wiedzę. Wynikają one z zasad 

wewnątrzszkolnego oraz przedmiotowego oceniania.  

 

Terminy sprawdzania prac i informowania uczniów o uzyskanych ocenach 

Prace pisemne powinny być sprawdzone i oddane uczniom do wglądu w terminie do 

dwóch tygodni od daty ich napisania, chyba że w tym okresie nie odbywają się zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze w szkole lub zaistniały szczególne okoliczności, np. choroba 

nauczyciela, w takich przypadkach czas na oddanie i omówienie prac odpowiednio się 

wydłuża. Zadania wykonywane w domu powinny być sprawdzone, ocenione i oddane 

uczniom do wglądu w terminie do dwóch tygodni od daty ich dostarczenia nauczycielowi. 

W przypadku innych form sprawdzania wiedzy terminy ustala się na bieżąco  
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w porozumieniu z uczniami stosownie do trudności i czasochłonności wykonanego zadania 

(np. sprawdzenie i ocena projektów). 

 

Archiwizacja prac 

Archiwizacji do końca każdego roku szkolnego, czyli do 31 VIII podlegają wszystkie 

prace pisemne: kartkówki, prace klasowe, prace pisane w domu, ćwiczenia interpretacyjne, 

testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem. 

 

Sposób udostępniania prac uczniom, rodzicom lub prawnym opiekunom 

 Uczeń ma prawo wglądu (w obecności nauczyciela) do sprawdzonej i ocenionej pracy 

pisemnej i uzyskania zwięzłego uzasadnienia (ustnego lub pisemnego).  

 Uczeń otrzymuje informację o uzyskanych punktach za poszczególne zadania oraz  

o łącznej sumie punktów. 

 Prawo wglądu do prac mają także rodzice (prawni opiekunowie) ucznia podczas zebrań 

z rodzicami lub podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą/nauczycielem 

przedmiotu, ale tylko w obecności nauczyciela. 

Sposoby informowania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o osiągnięciach, 

postępach, zagrożeniach  

Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców. Uczeń na bieżąco jest informowany  

o uzyskanych ocenach. Rodzic uzyskuje informacje o postępach w nauce poprzez kontakty 

indywidualne, dni otwarte, zebrania rodziców, telefonicznie. Terminy informowania 

uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach półrocznych i rocznych zapisane są  

w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania. 

 

Ustalenia dodatkowe - na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje 

uczniów z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, zasadami przedmiotowego sytemu 

oceniania oraz materiałem nauczania (nieujęte w tym dokumencie sytuacje określają 

szczegółowo Wewnątrzszkolne zasady oceniania zawarte w Statucie Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. 

 

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia z chemii w ZS CKP w Sochaczewie 

 


