
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TUCHOLI.

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 uczniów.
4. Kształtowanie umiejętności logicznego, samodzielnego myślenia.
5. Wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu wiedzy i umiejętności uczniów 
oraz pomoc w wyborze formy wyrównywania braków lub pokonywaniu trudności.

Metody, narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć 
uczniów.
1. Wypowiedzi ustne oceniane pod względem rzeczowości, stosowania języka chemicznego,
umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje 
znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych 
materiału z całego działu.
2. Prace klasowe obejmują materiał z całego działu, zapowiadane są z tygodniowym 
wyprzedzeniem.
3. Sprawdziany obejmują materiał z kilku tematów (3-4), są zapowiadane z wyprzedzeniem.
4. Kartkówki obejmują materiał z ostatniego tematu, nie muszą być zapowiadane.
5. Systematyczna obserwacja zachowania uczniów; aktywność na lekcjach, umiejętność 
samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach. Za 
aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plusy. Gdy zgromadzi 3 plusy otrzyma ocenę 
bardzo dobrą.
6. Podczas oceny prac pisemnych przyjmuje się następującą skalę:
celujący (6) ….................................100 %
bardzo dobry (5) ….........................90-99 %
dobry (4)..........................................70-89 %
dostateczny (3).................................50-69 %
dopuszczający (2)............................30-49 %
niedostateczny (1)............................29 %
7. Uczeń może uzyskać ocenę za inne formy aktywności np. opracowanie ciekawych materiałów, 
referaty, zeszyt, prezentacje multimedialne, zadania domowe, plakaty, albumy, udział 
w konkursach, rozwiązywanie dodatkowych zadań.
8. Dla form sprawdzania wiedzy przypisuje się kolejno wagi ocen:
praca klasowa – waga 5
sprawdzian i projekt – waga 4
kartkówka i odpowiedź ustna – waga 3
aktywność i zadanie domowe – waga 2

Sposoby dokumentowania osiągnięć ucznia.
1. Przy każdej ocenie w dzienniku lekcyjnym znajduje się wpis określający rodzaj aktywności 
ucznia i zakres materiału.
2. Przy każdej pracy sprawdzającej stopień opanowania większej partii materiału, nauczyciel 
wskazuje uczniom ich osiągnięcia i braki.
3. Wystawienie oceny końcoworocznej i semestralnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych 
uwzględniając ich wagi.



Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych.
1. Oceny z pracy klasowej oraz sprawdzianu można poprawiać w terminie uzgodnionym 
z nauczycielem, przy czym pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna z obu ocen.
2.  Uczniowie nieobecni na pracy klasowej, sprawdzianie, kartkówce zobowiązani są do napisania 
danej pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
3. Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem w przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia 
braków z przedmiotu.
4. Uczeń może być pozbawiony możliwości poprawiania oceny w przypadku stwierdzenia 
nieuczciwości (odpisywanie, ściąganie, zamiana grup, wykorzystanie cudzych prac jako własnych) 
lub w przypadku rażącego zaniedbania obowiązków uczniowskich, przeszkadzania w czasie lekcji 
lub nagminnego łamania szkolnego regulaminu.

Sposoby informowania uczniów i rodziców.
1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z przedmiotowymi zasadami 
oceniania.
2. Uczeń i rodzice są na bieżąco informowani o ocenach poprzez dziennik elektroniczny.


