
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII  
 
Przedmiotowy System Oceniania z chemii  
opracowany został na podstawie:  
•Rozporządzenia MEN 
•Podstawy Programowej  
•Statutu Szkoły  
•Program nauczania chemii w gimnazjum wydawnictwa Nowa Era  
 
CELE OCENIANIA.  
1.Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w 
sytuacjach typowych i problemowych.  
2.Sprawdzanie wiadomości i umiejętności praktycznych.  
3.Kształtowanie postaw ucznia.  
4.Kształtowanie umiejętności logicznego samodzielnego myślenia.  
5.Wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu umiejętności uczniów i pomoc w 
wyborze formy wyrównania braków lub pokonaniu trudności.  
 
METODY I NARZĘDZIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ 
UCZNIÓW 
Ocenianiu podlegać będą:  
1.Wypowiedzi ustne oceniane są pod względem rzeczowości, stosowania  języka 
chemicznego, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej 
obowiązuje znajomo materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych 
z całego działu. ( waga : 3) 
2.Sprawdziany pisemne całogodzinne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu; 
zapowiadane są tydzień wcześniej. (waga: 3-4) 
3.Kartkówki 10 -20 min. (obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji) nie muszą być 
zapowiadane. ( waga 2) 
4.Systematyczna obserwacja zachowania uczniów: aktywność na lekcjach, umiejętność 
samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach 
prowadzących do końcowych wniosków. W przypadku dużej aktywności na lekcji uczeń może 
otrzymać ocenę bardzo dobrą lub celującą. ( waga 2-3) 
5.Podczas oceny sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową 
zawartą w Statucie szkoły. 
6. Uczeń może uzyskać ocenę za inne formy aktywności, np. opracowanie ciekawych 
materiałów, referaty, prezentacje multimedialne, zadania domowe, plakaty.( waga 1-3) 
7. Konkursy przedmiotowe. ( waga 4) 
 
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
1.Przy ocenie w dzienniku lekcyjnym jest wpis określający rodzaj aktywności ucznia. Przy 
każdej pracy sprawdzającej stopień opanowania większej partii materiału (klasówka), 
nauczyciel wskazuje ustnie uczniom ich osiągnięcia i braki.  
2.Wystawienie oceny semestralnej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie średniej 
ważonej ocen. 
 
 



SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH  
1.Uczeń po uzyskaniu niezadawalającej oceny ze sprawdzianu czy pracy klasowej może 
zgłosić się w uzgodnionym z nauczycielem terminie ( nie więcej niż 2 tygodnie)i ją poprawić. 
2. Uczeń może być pozbawiony przywileju poprawiania ocen jeśli: stwierdzi się nieuczciwość 
ucznia (odpisywanie, zmiana grupy na sprawdzianie, wykorzystywanie cudzych prac jako 
własnych, np.: kopiowanie informacji z internetu, odpisywanie zadań domowych ) 
nauczyciel wystawia wówczas uczniowi ocenę niedostateczną bez możliwości jej 
poprawienia.  
3. Każda sytuację losową nauczyciel rozpatruje indywidualnie. 
 
 
SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW).  
1.Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z Przedmiotowym Systemem 
Oceniania.  
2. Sposób informowania Rodziców zawarty jest w Statucie Szkoły. 
 


