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I Liceum Ogólnokształcące im. M.Skłodowskiej-Curie w Złotowie 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII 

OBOWIĄZUJĄCE W TRZYLETNIM I CZTEROLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

 

Przedmiotowe zasady oceniania są spójne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 

We wszystkich sprawach, które nie zostały określone w przedstawionym poniżej dokumencie obowiązują 

zapisy zawarte w WZO. 

 

1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programu nauczania chemii 

przewidzianego dla danej klasy. 

2. Na początku roku szkolnego nauczyciel chemii informuje uczniów o najważniejszych wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Przed rozpoczęciem 

realizacji nowego działu programowego uczniowie zostają szczegółowo zapoznani z wykazem wiadomości i 

umiejętności wymaganych po danym etapie kształcenia. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych klas i 

typów liceów stanowią oddzielny dokument zamieszczony na stronie szkoły oraz w bibliotece szkolnej. 

3. Obowiązujące formy sprawdzenia wiedzy ( pisemne, ustne, praktyczne) oraz ich wagi: 

 

a) prace klasowe – waga 5 

b) sprawdziany wiadomości bieżących obejmujących więcej niż 3 jednostki tematyczne – waga 4 

c) kartkówki – waga 3 

d) ustne samodzielne wypowiedzi ( referaty) – waga 2 

e) odpowiedzi z bieżącego materiału – waga 3 

f) sprawdziany umiejętności praktycznych – waga 4 

g) kontrola prac domowych – waga 2 

h) aktywność – waga 1 

i) projekt – waga 4 

4. Przewiduje się możliwość uzyskania oceny cząstkowej za udział w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych lub za inne prace bądź zajęcia dodatkowe z wagą 1-5. 

5. Ocena za aktywność może być wystawiona w wyniku jednorazowej aktywności, a również w wyniku 

zdobycia pięciu „+” podczas różnych lekcji. 

6. Uczeń ma obowiązek przystąpienia do zapowiedzianych sprawdzianów. Uczeń nieobecny na 

sprawdzianie ma obowiązek w ciągu 2 tygodni go napisać. Po przekroczeniu tego terminu nauczyciel 

wyznacza sam termin i formę zaliczenia materiału. 

7. Jeżeli uczeń nie poprawił oceny i po raz drugi otrzymał ocenę niedostateczną, to w dzienniku 

elektronicznym zapisuje się tę ocenę, ale bez liczenia jej do średniej ocen. 

8. Jeśli uczeń podczas sprawdzianu korzystał z niedozwolonych pomocy to otrzymuje ocenę niedostateczną  
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9. Ustala się progi procentowe dla poszczególnych ocen ze sprawdzianów: 

 

a) 100% - celujący 

b) 99-90% - bardzo dobry 

c) 89-75 % - dobry 

d) 74-55% - dostateczny 

e) 54-40% - dopuszczający 

f) 39-0% - niedostateczny 

10. Oceny bieżące ustala się według następującej skali: 

 

a) st. celujący - 6 

b) st. bardzo dobry plus -5+ 

c) st. bardzo dobry – 5 

d) st. bardzo dobry minus – 5- 

e) st. dobry plus -4+ 

f) st. dobry – 4 

g) st. dobry minus – 4- 

h) st. dostateczny plus – 3+ 

i) st. dostateczny -3 

j) st. dostateczny minus – 3- 

k) st. dopuszczający plus – 2+ 

l) st. dopuszczający -2 

m) st. niedostateczny – 1 

11. W dzienniku elektronicznym znak „+” ma wartość +0,5, znak „-” ma wartość -0.25 

12. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się wg następującej skali: 

a) st. celujący -6 

b) st. bardzo dobry -5 

c) st. dobry -4 

d) st. dostateczny -3 

e) st. dopuszczający -2 

f) st. niedostateczny -1 

13. Oceny wystawia nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych, minimum trzech w półroczu / w przypadku 

1 godziny tygodniowo/ pięciu – w przypadku większej liczby godzin a tygodniu  
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14. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

śródroczną lub końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów: 

- uczniowie mogą uzupełniać braki z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem przez 

Internet, indywidualnych spotkań z nauczycielem podczas konsultacji, 

- w sytuacjach doraźnych będzie możliwość uzupełniania wiedzy na dodatkowych zajęciach. 

16. Uczniowie mogą być nieprzygotowani raz w semestrze ( brak zeszytu przedmiotowego jest również 

uznawane jako nieprzygotowanie do lekcji ). W wyjątkowych przypadkach losowych uczeń może być 

zwolniony ze sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 

17. Uczeń jest powiadamiany o proponowanej ocenie śródrocznej i końcoworocznej w terminie 

umieszczanym w kalendarium na dany rok szkolny. Propozycja jest wpisywana w dzienniku 

elektronicznym. 

18. Procedura podwyższenia oceny proponowanej- uczeń, który będzie się starał o podwyższenie 

przewidywanej oceny śródrocznej winien napisać sprawdzian z zakresu całego półrocza, a w przypadku 

oceny rocznej- z tych partii materiału, które zaliczył na ocenę niższą niż ocena podwyższona.  

19. Wymagania na poszczególne oceny 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące podstawę programową w 100% z chemii w danej klasie, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także 

zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, 

• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadzie chemicznej, kwalifikując się do finałów na szczeblu 

wojewódzkim ( okręgowym) lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej 

klasie, 

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązując samodzielnie problemy teoretyczne 

lub praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym 

wymagania dotyczące podstawowych treści programowych ustalonych przez nauczyciela, 

• poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
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• opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawowych treściach programowych ustalonych 

przez nauczyciela, 

• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował podstawowe treści programowe ustalone przez nauczyciela oraz rozwiązuje zadania 

teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował podstawowych treści programowych ustalonych przez nauczyciela w danej klasie a 

braki w wiadomościach i uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z chemii, 

• nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności. 

 

 

 

 
 


