
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII  

SPOSOBY KONTROLI OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU CHEMIA 

 

 

forma 

 

czas trwania 

 

częstotliwość 

 

zakres treści 

 

informacja o 

terminie 

możliwość 

poprawy 

oceny 

 

Odpowiedzi 

ustne 

Indywidualny 

zależny od 

potrzeb ucznia 

W zależności 

od potrzeb 

Trzy ostatnie 

tematy lekcyjne 

Bez uprzedzenia Nie ma 

możliwości 

poprawy 

 

Kartkówka 

 

Do 15 min. 

 

W zależności 

od potrzeb 

 

Trzy ostatnie 

tematy lekcyjne 

 

Zapowiedziane 

na poprzedniej 

lekcji lub 

niezapowiedziane 

 

Nie ma 

możliwości 

poprawy 

 

Sprawdzian 

 

Do 45 min. 

 

Po zakończeniu 

działu lub  

po  

powtórzeniu 

określonych 

zagadnień do 

egzaminu 

gimnazjalnego 

(dotyczy kl. III 

gimnazjum) 

Materiał 

dotyczący danego 

działu 

Co najmniej 

tydzień wcześniej 

W ciągu 14 

dni od terminu 

oddania prac 

(poprawiać 

można tylko 

ocenę ndst i 

dop - nie 

dotyczy 

sprawdzianów 

powtórkowych 

klasy III 

gimnazjum) 

Maraton 

przyrodniczy 
(dotyczy klasy III 

gimnazjum) 

180 min. 

wszystkie 

przedmioty 

przyrodnicze 

 

Po zakończeniu 

powtórzenia 

określonych 

zagadnień 

Materiał 

dotyczący tego co 

uczniowie 

powtórzyli 

Co najmniej dwa 

tygodnie 

wcześniej 

Nie ma 

możliwości 

poprawy 

 

Prace domowe 

 

Indywidualny 

 

Według 

potrzeb 

 

Związany z 

lekcją 

 

Termin ustalony 

na lekcji 

Tak, na 

kolejnej lekcji. 

Jeśli później, 

nie ma 

możliwości 

poprawy 

 

Praca 

dodatkowa 

 

Dla chętnych 

 

Dla chętnych 

Mogą to być 

dodatkowe 

zadania lub 

doświadczenia 

wykonane i 

opisane w domu 

lub udział w 

konkursach 

przedmiotowych 

 

Konkretny 

termin, 

uzgodniony z 

uczniem 

 

 

 



MODEL OCENIANIA. IDEA OCENY KOŃCOWEJ. 

 

1. Przyjmujemy skalę ocen zgodną z SSO tzn. celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), 
dopuszczający (2), niedostateczny (1). 

Do skali ocen  ustala się następujące kategorie oceny ważonej 

1) praca klasowa  - waga 4; 

2) sprawdzian  - waga 4; 

3) kartkówka  - waga 2; 

4) zadanie domowe  - waga 1; 

5) odpowiedź ustna - waga 2; 

6) praca na lekcji  - waga 1; 

7) projekt lub pokrewne - waga 3; 

8) maraton przyrodniczy (dotyczy kl. III) - waga 1 

9) zadania domowe dodatkowe - waga 2   

10) konkurs (etap szkolny, rejonowy, wojewódzki) - przejście do następnego etapu - waga 5, 6, 7 

11) sprawdzian powtórzeniowy (dotyczy kl. III gimnazjum) - waga 3 
 

2. Ocenie podlegają następujące osiągnięcia edukacyjne: znajomość i umiejętność korzystania z terminów oraz pojęć 

chemicznych do opisu zjawisk i właściwości, umiejętność przeprowadzania obliczeń w różnych sytuacjach 

praktycznych, umiejętność odczytywania i korzystania z informacji w formie tekstu, tabeli, wykresu, rysunku, 
schematu i fotografii oraz przetwarzania i interpretowania tych informacji., umiejętności stosowania zintegrowanej 

wiedzy do objaśniania zjawisk przyrodniczych, wskazywania i analizowania współczesnych zagrożeń dla 

człowieka i środowiska, umiejętność stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów. 
3. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia na zajęciach, uczeń jest zobowiązany do zgłoszenia nauczycielowi tego 

faktu zaraz na pierwszej lekcji po okresie nieobecności, w celu uzgodnienia sposobu uzupełniania materiału lub 

zaliczania prac klasowych. 

4. Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie, ale tylko raz w semestrze, w wyjątkowych sytuacjach. 

Wtedy nauczyciel zaznacza w dzienniku nieprzygotowanie do lekcji (np.). 

5. W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia pisemnych zapowiedzianych form sprawdzania 

wiedzy, nauczyciel ma prawo zlecić uczniowi pisanie pracy w terminie wybranym przez siebie, bez porozumienia z 

uczniem. 

6. Wystawiając  ocenę śródroczną oraz końcoworoczną nauczyciel bierze  pod uwagę wyżej wymienione wiadomości 

i umiejętności oraz wkład pracy ucznia, jego zaangażowanie i  możliwości., udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

udział w konkursach przedmiotowych.. Uczeń otrzymuje klasyfikację z przedmiotu, gdy ma co najmniej 50 % 
obecności. 

7. Hierarchia ważności wykonywanych przez ucznia prac: zaangażowanie i praca na lekcji. test pisemny, sprawdzian, 

kartkówka, odpowiedź ustna, zeszyt i ćwiczenia przedmiotowe, praca domowa. 

 
           

           

        Maria Kocięcka - nauczyciel chemii 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


