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Przedmiotowe Zasady Oceniania z Chemii  
 w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wielkopolskim  
 

Dokument obejmuje: 
1. Założenia ogólne. 
2. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenianiu i wagi ocen. 
3. Szczegółowe rozwiązania dotyczące form uczniowskich aktywności. 
4. Dostosowanie przedmiotowych zasad oceniania do potrzeb uczniów z dysfunkcjami. 
5. Nieprzygotowanie uczniów do lekcji – ustalenia. 
6. Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach ucznia. 
7. Wybrane kryteria oceniania aktywności uczniów. 
 

I. Założenia ogólne 
 

1. PZO wspiera rozwój intelektualny i osobowościowy  ucznia. 
2. Każdy uczeń pracuje, na miarę swoich możliwości, by osiągnąć sukces szkolny. 
3. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice są informowani o celach, 
zasadach  i założeniach przedmiotowego systemu oceniania z chemii. 
4. Ocena ma dostarczyć uczniowi  i jego rodzicom  informacji na temat postępów ucznia  
w nauce, jego uzdolnień i/lub trudności. 
5. Wymagania edukacyjne oparte są na obowiązującej podstawi e programowej z chemii. 
6. O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów i rodziców do końca 
września. 
7. Przedmiotowe zasady oceniania  z chemii są zgodne z Wewnątrzszkolnymi zasadami  
oceniania. 
8. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen: 
a) niedostateczny (ndst)    
b) dopuszczający (dop)    
c) dostateczny ( dost)    
d) dobry (db)     
e) bardzo dobry (bdb)    
f) celujący (cel)   
9. PZO z chemii dopuszczają możliwość wystawiania ocen ze znakami graficznym + lub - , 
ale tylko podczas śródrocznego oceniania wiadomości i umiejętności. 
10. PZO obejmują dwa poziomy wymagań: podstawowy (P) i ponadpodstawowy (PP). 

 
II. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenianiu 
a) aktywność na lekcji 
b) praca na lekcji (w grupie/karta pracy) 
c) eksperyment uczniowski - zajęcia praktyczne 
d) kartkówka 
e) zadanie domowe/zadanie domowe długoterminowe  
f) zeszyt przedmiotowy 
g) odpowiedź ustna/aktywność przy tablicy 
h) zadanie dodatkowe : przygotowanie tablic, schematów, wykresów, referatów, plansz  itp. 
i) sprawdzian 
j) praca klasowa 
k) konkursy 
l) test - diagnoza 
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III. Szczegółowe rozwiązania dotyczące form uczniowskich aktywności i wagi 

ocen 
 

Formy aktywności Waga 
ocen 

Zasady 

test - diagnoza  - ocena nie liczona do średniej 
aktywność na lekcji 1 ocena lub „+” i  „-”,decydujące o podwyższeniu 

lub obniżeniu oceny semestralnej 
(konwertowane trzech „+” na ocenę 5, czterech 
”+” na ocenę 6) 

aktywność na lekcji  (nauka 
zdalna) 

praca na lekcji  
(w grupie/karta pracy) 
eksperyment uczniowski-zajęcia 
praktyczne 

2 ocena na podstawie wyniku pracy grupy,  
w przypadku braku zaangażowania w pracę 
grupową ucznia stosuje się indywidualną jego 
ocenę 

zadanie utrwalające materiał  
z lekcji - nauka zdalna 

2 ocena pracy uwzględnia wkład i estetykę pracy, 
jej poprawność i zgodność z tematem  
i dozwoloną formą, 
warunkiem oceny jest oddanie jej  
w wyznaczonym terminie 

kartkówka 2 obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji, nie 
zapowiadana, ocena może być zamieniona na 
ocenę  z odpowiedzi ustnej, 

zadanie domowe/zadanie 
domowe długoterminowe  

2 warunkiem pozytywnej oceny jest oddanie jej  
w wyznaczonym terminie, 
ocena niedostateczna nie podlega poprawie 

zeszyt przedmiotowy 2 zawiera tematy lekcji oraz notatki wymagane 
przez nauczyciela  (forma prowadzenia notatek 
dostosowana do potrzeb ucznia/dopuszcza się 
zamienne formy notowania: tabele, schematy, 
mapy myśli, itp.) 

odpowiedź ustna 3 obejmuje znajomość materiału z max. 3 ostatnich 
lekcji lub z całego działu w przypadku lekcji 
powtórzeniowych 

zadanie dodatkowe: 
przygotowanie tablic, schematów, 
wykresów, referatów, plansz   
 i itp. 
zadanie długoterminowe - projekt 

3 ocena pracy uwzględnia wkład i estetykę pracy, 
jej poprawność i zgodność z tematem  
i dozwoloną formą, 
warunkiem oceny jest oddanie jej  
w wyznaczonym terminie  

sprawdzian 4 obejmuje materiał z bieżącego rozdziału, 
zapowiadany min. tydzień wcześniej 
(dopuszcza się podwyższenie oceny/doliczenie 
10 pkt do pracy pisemnej w przypadku oddania 3 
prac dodatkowych z zaliczanego działu); 
warunkiem jest wcześniejsze   uzgodnienie  
z nauczycielem takiej formy zaliczenia 
sprawdzianu oraz wykonanie prac dodatkowych 
na minimum ocenę bdb. 

praca klasowa 5 obejmuje materiał z bieżącego działu, 
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zapowiadany min. tydzień wcześniej; 
poprzedzona lekcją powtórzeniową 

konkursy 5 i 6 przedmiotowe: poziom szkolny (waga 5),  
poziom międzyszkolny (waga 6),  

 
W przypadku prac pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na oceny wg 
kryteriów:                           
                                                   0% do 40% - ocena niedostateczna 

        41% do 50% - ocena dopuszczająca 
   51% do 70% - ocena dostateczna 

                                                   71% do 84% - ocena dobra 
      85% do 95% - ocena bardzo dobra 

96% do 100% - ocena celująca 
 

IV. Nieprzygotowanie uczniów do lekcji – ustalenia 
 

1. Przygotowanie do zajęć: 
a) na każdą lekcję uczeń powinien przynosić  zeszyt do chemii;  
b) raz w półroczu uczeń może zgłosić, że nie jest przygotowany do lekcji, nie dotyczy  
to jednak lekcji powtórzeniowych i zapowiedzianych sprawdzianów. Brak przygotowania 
należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji; fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku 
(nie ma wpływu na ocenę końcową). Każde następne nieprzygotowanie do lekcji  może 
zakończyć się oceną niedostateczną; 
c) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek 
napisać zaległą pracę w terminie uzgodnionym z nauczycielem (standard - do 2 tygodni od 
powrotu do szkoły). Jeśli uczeń nie zaliczy pracy w ustalonym terminie otrzymuje z tej pracy 
ocenę niedostateczną; 
 d)   brak zadania domowego traktuje się jako brak przygotowania do lekcji; 
e)  bak zeszytu, gdy było zadane zadanie domowe, traktuje się jako brak zadania. 
  
2.    Poprawianie ocen: 
a) uczeń ma prawo poprawić ocenę  ze sprawdzianów pisemnych w formie i terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela. Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika obok oceny 
uzyskanej poprzednio (pozytywna ocena z poprawy nie likwiduje wcześniejszej oceny); 
b) ocenę niedostateczną na półrocze uczeń  może poprawić w  czasie  wyznaczonym przez 
nauczyciela (zazwyczaj jest to trzeci tydzień nowego półrocza), natomiast roczną ocenę 
niedostateczną  uczeń może poprawić na egzaminie poprawkowym (ostatni tydzień sierpnia). 
 

V. Dostosowanie wymagań do potrzeb uczniów z dysfunkcjami 
 

a) uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce (np. dyslektyk) jest oceniany według 
indywidualnie przyjętych dla niego zasad (np. w stosunku do uczniów  z rozpoznaną 
dysleksją, ocena dotyczy przede wszystkim poprawności wypowiedzi ustnych i strony 
merytorycznej prac pisemnych); 

b) przy ocenie ucznia z deficytami rozwojowymi brane są  pod uwagę zalecenia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej oraz jego indywidualne możliwości psychofizyczne;  

c) dla uczniów posiadających opinie lub orzeczenia z PPPP przedmiotowiec we współpracy 
z wychowawcą tworzy Plan Działań Wspierających lub Indywidualny Program 
Edukacyjno-Terapeutyczny, w których zawarte są szczegółowe metody pracy z uczniem 
oraz zakres dostosowań wymagań edukacyjnych; 



  

 

Opracowanie : Katarzyna Marek 
                         nauczyciel chemii  

5/5

d) w przypadku chemii, dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych uczniów dotyczy pracy z uczniem  w zakresie: 
wypowiedzi pisemnej, wypowiedzi ustnej, pracy na lekcji oraz  prac dodatkowych. 

 
 

VI.  Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach ucznia 
 

a) rodzice mają prawo do wglądu w  prace ucznia w obecności nauczyciela podczas zebrań, 
konsultacji lub mogą otrzymać prace do domu; 

b) prace uczniów przechowywane są do końca roku szkolnego; 
c) informacje o wynikach konkursów, osiągnięciach uczniów umieszczane są na gazetkach 

ściennych i stronie internetowej szkoły. 
 

VII. Wymagania edukacyjne na oceny szkolne 
 

Ocena Wymagane umiejętności 
niedostateczna Uczeń: 

nie opanował wiadomości i umiejętności określonych 
programem, które są konieczne do dalszego kształcenia się,  
nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub 
praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet przy 
pomocy nauczyciela, 
nie zna symboliki chemicznej, 
nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci 
do pracy. 

dopuszczająca  
 

Uczeń: 
ma braki pozwalające w opanowaniu wiadomości 
określonych programem nauczania, ale braki te nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 
rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne 
lub praktyczne  o niewielkim stopniu trudności, 
przejawia niesystematyczne zaangażowanie w proces uczenia 
się. 

dostateczna  Uczeń: 
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 o nie 
wielkim stopniu trudności, 
potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł 
wiedzy jak układ okresowy, wykresy, tablice, 
w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu 
zadowalającym. 

dobra  
 

Uczeń: 
opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności 
określone programem,  
poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego 
rozwiązywania typowych zadań  i problemów, natomiast 
zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy 
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nauczyciela, 
potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł 
informacji ( układ okresowy, wykresy, tablice i inne ), 
rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali 
trudności, 
jest aktywny w czasie lekcji. 

bardzo dobra  
 

Uczeń: 
opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności 
przewidziane programem, 
potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania 
problemów i zadań w nowych sytuacjach, 
wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela 
korzystać z różnych źródeł wiedzy, wykazuje aktywną 
postawę w czasie lekcji, 
bierze udział w konkursach chemicznych, 
potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo – 
skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą programem, 
również z pokrewnych przedmiotów. 

celująca  Uczeń: 
posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza 
program nauczania, 
potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko z tych 
wskazanych przez nauczyciela, 
proponuje rozwiązania nietypowe, 
potrafi posługiwać się wieloma elementami wiedzy, nie tylko 
z zakresu chemii, 
osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych, 
szczebla wyższego niż szkolny 

 
Przedmiotowe zasady oceniania uwzględniają pisemne opinie poradni psychologiczno-
pedagogicznej i zakładają obniżenie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów,  
u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 
Zagadnienia niezawarte w powyższym PZO reguluje Statut Szkoły. 


