
Przedmiotowe zasady oceniania z chemii 
 

 

Ocenianiu podlegają: 
a) sprawdziany; 

 
b) kartkówki; 

 
c) odpowiedzi ustne; 

 
d) aktywność na lekcji; 

 
e) prace domowe; 

 
f) zeszyty ćwiczeń; 

 
g) udział w konkursach, kołach zainteresowań itp. 

 

Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych ( śródrocznych i rocznych) bierze się 
pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe z zachowaniem wynikającej ze 
specyfiki przedmiotu ich hierarchii przedstawionej w poniższej tabeli. 

 

 waga oceny wyrażona w punktach  

1 sprawdzian 5 

2 kartkówka 3 

3 odpowiedź ustna 3 

4 zadanie domowe 2 

5 aktywność na lekcji 2 

6 zeszyt przedmiotowy/zeszyt ćwiczeń 1 

7 prace dodatkowe, konkursy/inne 1  
Ostateczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel, biorąc pod uwagę oceny 
cząstkowe, zaangażowanie ucznia, jego indywidualne potrzeby edukacyjne, 
zalecenia poradni pp. 

 

W ocenianiu stosuje się znaki „+” i „-„ dla oznaczenia drobnych aktywności 
dodatkowych ucznia lub niedociągnięć, braków. Znaki te mogą zostać zamienione 
na oceny.  

 

Konwertowanie plusów i minusów.  
pięć znaków „+” można zamienić na ocenę  bardzo dobrą - 5  
pięć znaków „-” można zamienić na ocenę  niedostateczną - 1  

 

 

Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są stosownie do indywidualnych zaleceń 

zawartych w opiniach pp 



 

Przy ocenie prac pisemnych ( sprawdziany i prace , gdzie przyznawane są 
punkty) stosuje się podaną poniżej skalę ocen. 

 

Skala ocen prac pisemnych 
 

ocena %   

celująca 98- 100   

    

bardzo dobra 90-97 bdb+ 96-97 

  bdb 92-95 

  bdb- 90-91 

dobra 70-89 db+ 84-89 

  db 75-83 

  db- 70-74 

dostateczna 50-69 dst+ 64-69 

  dst 55-63 

  dst- 50-54 

dopuszczająca 30-49 dop+ 44-49 

  dop 35-43 

  dop- 30-34 

niedostateczna 0-29   

    

 

Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są stosownie do indywidualnych zaleceń  

zawartych w opiniach pp 
 

Informacje dodatkowe : 

 

• Kartkówka jest formą sprawdzania bieżących wiadomości i nie musi być 

zapowiedziana wcześniej. Czas trwania 10- 15 minut. Kartkówki obejmują materiał z 

ostatnich trzech lekcji.  
• Wypowiedzi ustne – stosowane w miarę możliwości, oceniane pod względem 

rzeczowości, stosowania języka chemicznego, wykorzystania w życiu codziennym, 

umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi. Przy wypowiedzi ustnej obowiązuje 

znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji.  
• Nauczyciel systematycznie dokonuje obserwacji zachowania uczniów, w tym 

aktywności na lekcjach, umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, 

współpracy w zespole, udziału w dyskusjach prowadzących do wyciągania 

wniosków i bierze to pod uwagę przy ustalaniu oceny końcowej.  
• Obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu 

ćwiczeń i podręcznika. Jeżeli uczeń nie posiada ich na lekcji, powinien zgłosić to 

nauczycielowi, a notatki z lekcji zapisywać w brudnopisie i przepisać je do 

zeszytu przedmiotowego do następnej lekcji (karą są minusy).  
• Wystawienie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, 

przy czym decydujący wpływ mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności 

są kartkówki i odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są wspomagające. 


