Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii
Przedmiotowy System Oceniania z chemii został opracowany na podstawie
dokumentów:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r., w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1534 ) .
2. Podstawa Programowa z chemii dla szkoły podstawowej.
3. Statut Szkoły - Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO).
4. Program nauczania chemii w gimnazjum: Chemia Nowej Ery T. Kulawik, M. Litwin

Kontrakt z uczniami:
1. Każdy uczeń jest oceniany jawnie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Dopuszczalne jest ocenianie następujących form aktywności ucznia:
- sprawdziany
- kartkówki
- odpowiedzi ustne
- aktywność na lekcji
- prace dodatkowe, domowe
- udział w konkursach, kołach zainteresowań itp.
- przygotowywanie prezentacji
- testy kompetencji i egzaminy próbne
3. Sprawdzian musi być zapowiedziany tydzień przed jego planowanym terminem. Trwa
całą godzinę lekcyjną. Zawiera pytania na wszystkie oceny łącznie z oceną celującą.
Jest przeprowadzany po zakończeniu każdego działu. Jeżeli uczeń nie pisał
sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych, to powinien napisać go w ciągu
tygodnia licząc od dnia, w którym przypada chemia (pierwsza chemia po powrocie),
a jeśli odmówi jego napisania otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń może poprawić
ocenę ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzianu.
Przy poprawianiu sprawdzianu otrzymana ocena wpisana jest do dziennika. Poprawa
odbywa się po lekcjach na zajęciach dodatkowych. Jest dobrowolna i uczeń poprawia
ocenę jeden raz. Gdy na sprawdzianie do stopnia wyższego zabraknie 1 punktu,
można zapisać ocenę z „+”. Dla uczniów z uzasadnionymi obniżonymi wymaganiami
na sprawdzianach podnosi się ocenę o 10%. Skalę punktową przeliczaną na oceny
cyfrowe ze sprawdzianu i kartkówek ustala się wg kryteriów:
*ocena celująca
98-100%
*ocena bardzo dobra 88-97%
*ocena dobra
75-87%
*ocena dostateczna
50-74%
*ocena dopuszczająca 31-49%
*ocena niedostateczna 0-30%
4. Kartkówka jest formą sprawdzania bieżących wiadomości i nie musi być
zapowiedziana wcześniej. Czas trwania 10- 15 minut. Kartkówki obejmują materiał

z ostatnich 3 lekcji i mogą podlegać poprawie. Uczniowie nieobecni na kartkówce
piszą ją w najbliższym terminie. Ocena z poprawy kartkówki jest wpisana do dziennika.
5. Wypowiedzi ustne – stosowane w miarę możliwości, sprawdzane pod względem
rzeczowości, stosowania języka chemicznego, umiejętności formułowania dłuższej
wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech
ostatnich lekcji.
6. Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest „+”. Za 3 zdobyte plusy uczeń
otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Na prośbę ucznia można wstawić niższą ocenę za
mniejszą ilość plusów, ale tylko przy wystawianiu oceny półrocznej lub
końcowo rocznej.
7. 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.
8. Obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie zeszytu przedmiotowego i podręcznika.
Jeżeli uczeń nie posiada ich na lekcji, powinien zgłosić to nauczycielowi, a wszelką
pracę lekcyjną zapisywać w brudnopisie i uzupełnić dany temat w zeszycie
przedmiotowym. Zeszyt przedmiotowy będzie sprawdzany przynajmniej raz
w półroczu.
9. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (1 raz w ciągu półrocza, gdy
przedmiot jest raz w tygodniu lub 2 razy w półroczu, gdy przedmiot jest 2 razy
w tygodniu). Nieprzygotowanie nie będzie uwzględniane, jeśli którakolwiek z form
sprawdzania wiadomości była wcześniej zapowiedziana.
10. Uczeń w trakcie półrocza musi otrzymać minimalną liczbę ocen zgodną z WSO.
11. Niezależnie od ilości zdobytych ocen uczeń, który opuścił ponad 50% lekcji jest
nieklasyfikowany.
12. Wystawienie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych,
przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są
kartkówki i odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są wspomagające.
13. W związku z tym, że klasyfikacja ucznia do klasy programowo wyższej odbywa się na
podstawie oceny końcowo rocznej, półroczna ocena niedostateczna powinna być
poprawiona w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
Zasady udostępniania do wglądu prac pisemnych:
1. Uczeń ma prawo zanalizować ocenę otrzymaną z pracy pisemnej w dniu oddania tych
prac do wglądu uczniom.
2. Nauczyciel ma obowiązek na prośbę ucznia uzasadnić wystawioną ocenę.
3. Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac pisemnych przez 1 rok szkolny.
4. Rodzic ma prawo w obecności nauczyciela przedmiotu wglądu do prac pisemnych
ucznia. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest
przekazywana zgodnie z procedurą WSO.
Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów:
1. Możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu czy kartkówki.
2. Nauczyciel prowadzi zajęcia w ramach koła chemicznego w celu podniesienia
osiągnięć uczniów.
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3. Pomoc koleżeńska.
Ogólne kryteria oceniania z chemii
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie
- stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych)
- formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk
- proponuje rozwiązania nietypowe
- osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny
- potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem
zdobytej samodzielnie wiedzy.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności określone w programie
- stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach
- wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych
źródeł wiedzy
- projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne
- biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje
zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności
- potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując
wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów
- wykazuje się aktywnością podczas lekcji.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania
typowych zadań i problemów
- korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic
chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej
- bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne
- zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych
- samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności
- jest aktywny podczas lekcji.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone
w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia
- z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania
typowych zadań i problemów
- z pomocą nauczyciela korzysta z innych źródeł wiedzy
- z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne
- z pomocą nauczyciela zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz
rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności
- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w sposób zadowalający.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
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- ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie
przekreślają one możliwości dalszego kształcenia
- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim
stopniu trudności
- z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne, zapisuje
proste wzory i równania reakcji chemicznych
- przejawia pewne niesystematyczne zaangażowanie w proces uczenia się.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są
konieczne do dalszego kształcenia się
- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu
trudności nawet przy pomocy nauczyciela
- nie zna symboliki chemicznej
- nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych
nawet z pomocą nauczyciela
- nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami
chemicznymi
- nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.
Dostosowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania z chemii do możliwości uczniów
ze specyficznymi wymaganiami edukacyjnymi.
1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych
trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania
indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię poradni psychologicznopedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane zostają zasady
wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania
małych sukcesów. Nauczyciel przy ocenianiu uwzględnia przede wszystkim: mocne strony
ucznia, stronę emocjonalno-motywacyjna, aktywność na zajęciach, zainteresowania ucznia,
zaangażowanie i włożony wysiłek.
Dostosowania dla ucznia słabosłyszącego:
- w klasie siedzi w pierwszej lub drugiej ławce,
- nauczyciel przypomina uczniowi o noszeniu aparatu słuchowego,
- nauczyciel sprawdza czy uczeń zrozumiał polecenie,
- nauczyciel przekazując informacje, staje przodem do ucznia,
- nauczyciel dokładnie i głośno wymawia nowe pojęcia i objaśnia je,
- nauczyciel sprawdza czy uczeń zapisał zadanie domowe, informacje o kartkówkach i
pracach klasowych,
- jeżeli wymaga tego sytuacja, uczeń może mieć inny test, w którym przeważają zadania z
krótkimi poleceniami
Dostosowania dla ucznia słabowidzącego:
- uczeń zajmuje ławkę przy oknie w dobrze oświetlonym miejscu,
- na lekcji ma przygotowane pogrubione linie w zeszycie, jeżeli tego wymaga
sytuacja(przygotowane przez rodziców lub innych członków rodziny),
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- nauczyciel przygotowuje powiększone kserokopie fotografii i rysunków, które chce z
uczniem na lekcji omawiać,
- uczeń może podczas lekcji, na kartkówce i pracy klasowej korzystać z modeli związków
chemicznych,
- uczeń korzysta z powiększonych kserokopii układu okresowego i tabeli rozpuszczalności
wodorotlenków i soli,
- zwracanie uwagi na szybką męczliwość ucznia związana ze zużywaniem większej energii na
patrzenie i interpretację informacji uzyskanych droga wzrokową
- wydłużenie czasu na wykonanie określonych zadań
- częste zadawanie pytania – „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego
trafności doznań wzrokowych

Anna Kalwat-Kulińska
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