
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII 
W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

I. Kontrakt z uczniami:

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Wymagania na poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom.

3. Oceny są jawne, oparte o opracowane kryteria.

4. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w PSO formy aktywności ucznia.

5. Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego.

6. Prace klasowe są obowiązkowe i trwają jedna godzinę lekcyjną.

7. Obejmują wiadomości i umiejętności z całego działu programowego.

8. Są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, przez zapisanie w dzienniku ołówkiem.

9. Są poprzedzone powtórzeniem wiadomości z badanego zakresu wiedzy.

10. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych, to musi napisać ją po powrocie do 
szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem.

11. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścił pracę klasową pisze ją na pierwszej lekcji po 
okresie nieobecności.

12. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej, kartkówki, pracy domowej na zasadach i w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem.

13. Uczeń – wyrażając chęć poprawy oceny – musi zgłosić to nauczycielowi w ciągu tygodnia od dnia 
uzyskania niesatysfakcjonującej go oceny.

14. Po tym terminie poprawa oceny jest niemożliwa. Poprawę może pisać tylko jeden raz. 

15. Krótkie sprawdziany (trwające 10 min.), kartkówki mogą dotyczyć  trzech ostatnich tematów (nie są 
zapowiadane).

16. Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej brane są pod uwagę zarówno oceny uzyskane 
przez ucznia w pierwszym terminie, jak i z poprawy. 

17. Uczeń ma prawo wglądu do pracy sprawdzającej i zapoznania się z błędami, ewentualnie wyjaśnienia 
ich przez nauczyciela.

18. Odpowiedzi ustne ucznia nie podlegają poprawie na zasadach określonych w punkcie 12 i 13. Stopień 
poprawy umiejętności ucznia ocenia nauczyciel po każdej kolejnej odpowiedzi. 

19. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 

20. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe. 

21. Nauczyciel daje uczniowi możliwość uzyskania dodatkowych ocen zadając prace nadobowiązkowe. 

22. Prace nadobowiązkowe podlegają ocenie według standardowych kryteriów opisanych w PSO.

23. Uczeń, który chorował ma obowiązek uzupełnienia braków, a termin ich uzupełnienia uzgadnia z 
nauczycielem.
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24. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić  przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć (nie 
dotyczy prac klasowych).

25. Jako  nieprzygotowanie  ucznia  do  lekcji  rozumie  się  także  brak  zeszytu,  książki,  ćwiczenia,  pracy 
domowej lub pomocy naukowych.

26. Wyczerpawszy limit dwukrotnej możliwości zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, za każde kolejne 
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

27. Brak zgłoszenia   nieodrobionej pracy domowej, odkryte przez nauczyciela w czasie lekcji oceniane jest 
oceną niedostateczną. 

28. Uczniowie  wskazani  przez  nauczyciela  lub  posiadający  odpowiednie  zalecenia  z  Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych.

29. Wystawianie  oceny  semestralnej  i  na  koniec  roku  szkolnego  dokonujemy  na  podstawie  ocen 
cząstkowych,  przy  czym  większą  wagę  mają  oceny  ze  sprawdzianów,  w  drugiej  kolejności  są 
odpowiedzi ustne i kartkówki, pozostałe oceny są wspomagające.

30. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami 
MEN. 

II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu:

• odpowiedzi ustne,
• prezentacje,
• posługiwanie się językiem chemicznym,
• aktywność na lekcjach - głos w dyskusji, praca na lekcji,
• praca w grupach,
• rozwiązywanie zadań chemicznych,
• prowadzenie rozumowań, dobór optymalnych metod wykorzystywanych do rozwiązywania problemów,
• wkład pracy ucznia,
• sprawdziany i prace pisemne,
• projektowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń chemicznych,
• wykonywanie dodatkowych zadań domowych,
• wykonanie pomocy naukowych np. plakatów, modeli, referatów, plansz, opracowanie ciekawych 

materiałów dotyczących zajęć itp.
• udział ucznia w zajęciach dodatkowych z przedmiotu,
• udział w konkursach chemicznych. 

III. Formy aktywności

Formy aktywności Liczba ocen w semestrze ( minimum)

Prace klasowe 2

Kartkówki 2

Odpowiedzi ustne 1

Prace domowe 1

Praca w grupach 1
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Aktywność na lekcji i w domu 1 (trzy plusy = bdb)

 

IV. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

odpowiedź ustna: 
• wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, ewentualnie 

zagadnienia z nią związane; w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu.
• za odpowiedź ustną uczeń może otrzymać oceny od 1 do 6 w zależności, czy odpowiedź była: 

• kompletna 
• merytoryczna
• zgodna z poleceniem (rzeczowa)
• wspomagana przez nauczyciela 
• wyrażona językiem chemicznym
• zrozumiała dla pozostałych uczniów
• zawierała elementy rozszerzające wiedzę i umiejętności (uzasadnienia, formułowanie 

spostrzeżeń, wyrażanie sądów, trafność doboru metod rozwiązywania danego zagadnienia)

praca na lekcji 
• uczeń, który pierwszy prawidłowo rozwiąże dane zadanie (zanim zostanie ono rozwiązane na tablicy) w 

zależności od stopnia trudności może otrzymać jeden (w przypadku zadania z poziomu podstawowego) 
lub dwa plusy, gdy zadanie jest z poziomu wyższego. 

• niewłaściwe rozwiązanie zadań nie jest karane, a uczeń uzyskuje informacje dotyczące popełnionych 
błędów. 

• oryginalne rozwiązania są premiowane oceną, co najmniej bardzo dobrą. 

aktywność ucznia 
• aktywność pozytywna na lekcji odnotowywana jest w dzienniku znaczkiem „+”; gdy uczeń zgromadzi 

trzy plusy otrzymuje ocenę bardzo dobrą (gdy zgromadzi dwa lub jeden plus odpowiednio dobrą lub 
dostateczną – jeśli wyrazi chęć takiej zamiany).  

• czynny udział w dyskusji jest oceniany oceną w skali 4 – 6.
• aktywność negatywna, najczęściej brak pracy na lekcji, odnotowywana jest w dzienniku znaczkiem „–”, 

trzy takie znaczki równorzędne są z ocena niedostateczną. 

praca w grupach 
Uczniowie nawzajem oceniają wykonaną przez siebie pracę w grupach, uwzględniając:

• wkład pracy w planowaniu działań, 
• poprawne wykonanie doświadczenia,
• umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym
• przestrzeganie przepisów bhp,
• sposób uzasadniania swojego stanowiska, 
• współudział w podejmowaniu decyzji, 
• przyjmowanie na siebie odpowiedzialnych ról (lider, sekretarz), 
• sposób zaprezentowania rezultatów pracy grupy. 

kartkówki 
• maksymalną oceną z kartkówki może być ocena bardzo dobra, 
• ocena z kartkówki jest równorzędna z odpowiedzią ustną. 
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prace klasowe 
• ocena celująca - gdy uczeń otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie dodatkowe lub wykazał 

się wiedzą wykraczającą poza zakres wymagań dla danego etapu kształcenia
• 98 - 100 % - ocena bardzo dobry + 
• 90 - 97 % - ocena bardzo dobry 
• 83 - 89 % - ocena dobry + 
• 75 - 82 % - ocena dobry 
• 64 - 74 % - ocena dostateczny + 
• 50 - 63 % - ocena dostateczny 
• 45 - 49 % - ocena dopuszczający + 
• 40 - 44 % - ocena dopuszczający 
• mniej niż 40 % - ocena niedostateczny. 

badanie wyników 
po zakończeniu każdego semestru nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian wiedzy i umiejętności za 
cały semestr 

• oceny otrzymane za ten sprawdzian mieszczą się w skali 1 - 6, 
• ocena z badania wyników nie może obniżyć oceny z przedmiotu, wynikającej z ocen 

cząstkowych. 

zadania domowe 
• każdy uczeń ma obowiązek wykonywania zadań domowych. 
• zadanie domowe dodatkowe oceniane jest ocena w zależności od stopnia trudności: 

- łatwe - 4; 
- trudne - 5; 
- ponadprogramowe - 6. 

indywidualne prace uczniowskie 
• prace indywidualne nieobowiązkowe oceniane są w skali: dobry – bardzo dobry, oraz w postaci 

plusów, które przeliczane są na oceny analogiczne jak za aktywność na lekcji.
• proponowana ocena jest wpisywana do dziennika tylko za zgoda ucznia 

zeszyt przedmiotowy 
• uczeń może otrzymać wyłącznie ocenę pozytywną za prowadzenie zeszytu. 
• w przypadku braku zeszytu lub jego nagannym prowadzeniu nauczyciel może zlecić uczniowi 

zaprowadzenie nowego zeszytu, 
• zeszyt prawidłowo prowadzony powinien zawierać wszystkie tematy, notatki z lekcji, prace 

domowe itp., 
• w przypadku nieobecności ucznia na lekcji ma on obowiązek uzupełnienia zeszytu. 

udział i bardzo dobre wyniki w konkursach chemicznych: 
• osiągnięcie tytułu laureata – stopień celujący jako ocena końcoworoczna. 
• awans do następnego etapu konkursu – (cząstkowa ocena celująca) 
• wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne w konkursie – (cząstkowa ocena bardzo dobra)

V. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej

Przy ustalaniu oceny semestralnej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów 
aktywności według następującej kolejności:

• prace klasowe 
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• sprawdziany 
• odpowiedzi 
• prace domowe 
• prace dodatkowe
• aktywność na lekcji
• praca w grupach 

VI. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia

a. nauczyciel - uczeń 
• nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny; 
• uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny; 

b. nauczyciel - rodzic
• podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic może uzyskać informacje o postępach 

w nauce dziecka; 
• rodzice mają prawo wglądu do prac klasowych i sprawdzianów; 

VII. Wymagania na poszczególne oceny
Ocenę   niedostateczną   otrzymuje uczeń, który:      

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do 
dalszego kształcenia,

- nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności 
nawet z pomocą nauczyciela,

- nie zna symboliki chemicznej,
- nie potrafi pisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z 

pomocą nauczyciela, 
- nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami 

chemicznymi.   

Ocenę   dopuszczającą   otrzymuje uczeń, który:  

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale braki te nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

- rozwiązuje, z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 
trudności,

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać proste eksperymenty chemiczne, pisać proste 
wzory chemiczne i proste równania chemiczne.

Ocenę   dostateczną   otrzymuje uczeń, który:      

- 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, typowych 
zadań lub problemów,

- potrafi korzystać, z pomocą nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak: układ okresowy pierwiastków, 
wykresów, tablice.

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenia chemiczne, 
- potrafi z pomocą nauczyciela, pisać i uzgadniać równania  reakcji chemicznych.

Ocenę   dobrą   otrzymuje uczeń, który:      
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- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub 

problemów, 
- potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy 

chemicznej, 
- potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne, 
- potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych.

Ocenę   bardzo dobrą   otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w pełnym zakresie  wiadomości i umiejętności określone programem, 
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
- wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych  źródeł wiedzy, 

np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień,
- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne,
- potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który 
• spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą,
• uzyskuje oceny celujące z prac klasowych, sprawdzianów i prac domowych,
• systematycznie wykonuje prace nadobowiązkowe i otrzymuje z nich oceny celujące,
• polecenia  nauczyciela  wypełnia  zawsze  systematycznie  i  sumiennie,  prezentując  wzorowy 

stosunek do przedmiotu,
• uczestniczy i zdobywa nagrody w konkursach przedmiotowych w szkole lub poza szkołą,
• posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych)
- umie formułować pytania problemowe i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk, 
- proponuje rozwiązania nietypowe, 
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż szkolny.
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