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przedmiot: CHEMIA 



Wymagania edukacyjne z chemii 
na poszczególne oceny 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania; 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych); 

- umie formułować problemy oraz dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk;  

- proponuje rozwiązania nietypowe; 

- osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie; 

- 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, encyklopedii, Internetu; 

-potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne; 

- potrafi biegle pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązywać 

zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności. 

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;  

- 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;  

- samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.  

Ocenę  dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone w programie, które są 

konieczne do dalszego kształcenia; 

- z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu takich 

typowych zadań i problemów; 

- z pomocą nauczyciela potrafi korzystać ze źródeł wiedzy, jak: układ okresowy pierwiastków, wykresy, 

tablice; 

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne; 

- z pomocą nauczyciela potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych oraz rozwiązywać 

zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności. 

Ocenę  dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia;  

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności;  



- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste doświadczenia chemiczne, pisać 

proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne. 

Ocenę  niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wyżej wymienionych wymagań 

 

Sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych 

 
I. Ustalenia ogólne 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

- odpowiedź ustna, obejmująca 3-4 tematyczne lekcje, czas trwania: do 15 minut; 

- kartkówka, obejmująca 3-4 tematyczne lekcje, czas trwania: maksymalnie do 20 minut; 

- sprawdzian, obejmujący większą partię materiału (1 – 2 działy), forma: opisowa, test, mieszany; 

2. Częstotliwość odpowiedzi ustnych, kartkówek i sprawdzianów 

- odpowiedź ustna: uczeń powinien mieć przynajmniej jedną ocenę z odpowiedzi ustnej w semestrze; 

- kartkówki: od 2 do 4 po zakończeniu mniejszej partii materiału, ważnego zagadnienia, dla sprawdzenia 

stopnia przyswojenia materiału przez uczniów; 

-sprawdzian: po zakończeniu większej partii materiału, minimum: 2 w semestrze; 

3. Ocena aktywności 

Stosowana w formie plusów i minusów. Uczeń pracuje na 5 znaczków, za które otrzymuje odpowiednią 

ocenę: 

5 plusów – bardzo dobry; 4 plusy i 1 minus – dobry; 3 plusy i 2 minusy – dostateczny; 2 plusy i 3 

minusy – dopuszczający; 1 plus i 4 minusy  lub 5 minusów – niedostateczny; 

4. Zadania domowe 

Uczeń sprawdzany jest z wykonania zadania domowego poprzez odpowiedź ustną lub pisemną na 

lekcji. Wymaganie zadań w formie pisemnej w zeszycie przedmiotowym lub na kartach pracy 

nauczyciel każdorazowo zapowiada.  

Uczeń może zgłosić przed lekcją brak wykonania  zadania domowego 1 raz w ciągu semestru, bez 

poniesienia za to konsekwencji. Następny brak pracy domowej  skutkuje otrzymaniem oceny 

niedostatecznej.  

5. Frekwencja ucznia 

Sprawdzana jest częstotliwość opuszczania lekcji, czy są to nieobecności jednodniowe, zwalniania z 

kilku lekcji czy spowodowane chorobą ucznia. 

6. Wkład pracy ucznia, jego zaangażowanie oraz praca dodatkowa 

Na ocenę z przedmiotu wpływa liczba wykonywanych prac dodatkowych, czynny udział w kołach 

zainteresowania, postęp w nauce i praca na miarę możliwości ucznia. 

7. Usprawiedliwienia 

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w ciągu semestru. Zgłoszenie nieprzygotowania 

do lekcji nie obowiązuje podczas zapowiedzianych kartkówek. Nauczyciel może zawiesić na pewien 

czas lub całkowicie możliwość zgłaszania nieprzygotowania do lekcji. 

Nieprzygotowanie związane z chorobą lub udziałem w konkursach przedmiotowych należy zgłosić 

nauczycielowi osobiście.  

 

 



 

II. Ocena semestralna i roczna 

Ocena semestralna i roczna nie jest średnią ocen uzyskanych przez ucznia. Stosowana jest tzw. średnia 

ważona. Ocena semestralna i roczna nie jest wystawiana jedynie na podstawie wartości średniej 

ważonej ocen uzyskanych przez ucznia. 

 

1. Na ocenę semestralną i roczną mają wpływ: 

a) uzyskana ocena: 

- ze sprawdzianu – ocena liczona razy 3 

- za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach – ocena liczona razy 3 

- z odpowiedzi ustnych, kartkówek – oceny liczone razy 2 

- z aktywności ucznia na lekcjach – ocena liczona razy 1  

- z prac dodatkowych, zadań dodatkowych, referatów – oceny liczone razy 1 

b) Inne formy pracy ucznia podlegające ocenie (jako oceny i działania ucznia wspomagające) 

- frekwencja ucznia na lekcjach  

- wkład pracy, wysiłek wkładany w opanowanie materiału  

- wykonywanie prac dodatkowych, referatów 

- zadania domowe i dodatkowe  

- czynny udział w kołach zainteresowania 

Nauczyciel może wziąć pod uwagę te formy i wystawić uczniowi ocenę pod koniec semestru. Wartość 

tej oceny odpowiada ocenie z aktywności. 

2. Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej  

a) Ocenę śródroczną ustala się na podstawie: 

- średniej ważonej z ocen z odpowiedzi ustnych prac pisemnych i aktywności ucznia na lekcji 

- postępów w nauce ucznia 

- frekwencji i aktywności ucznia na lekcjach  

- prac dodatkowych ucznia (zadania, referaty, udział w konkursach, kołach zainteresowania) 

b) Ocenę roczną ustala się na podstawie: 

-  uzyskanej oceny semestralnej 

- dalsze postępowanie tak jak w przypadku oceny semestralnej 

c) wystawianie oceny na podstawie średniej ważonej: 

- 4,75 – ocena bardzo dobra 

- 3,75 – ocena dobra  

-2,75 – ocena dostateczna 

- 1,75 – ocena dopuszczająca  

- w przypadku ocen: 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; ocenę wyższą (czyli odpowiednio: 2; 3; 4; 5) otrzyma uczeń, 

który w ciągu semestru wykazał się dodatkową pracą (np.: prace i zadania dodatkowe, czynny  udział w 

kołach zainteresowania, osiągnięcia w konkursach) lub wykorzystał propozycje w punkcie 3. 

III. Sprawdziany i kartkówki 

a) sprawdzian obejmujący większą partię materiału powinien być zapowiedziany przynajmniej z 

tygodniowym wyprzedzeniem 



b) kartkówki mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane, w zależności od uznania przez 

nauczyciela 

c) uczeń, który nie przystąpił do  sprawdzianu z powodu nieobecności, powinien napisać sprawdzian na 

pierwszej lekcji chemii od swojego powrotu do szkoły (wyjątek: dłuższa absencja z powodu np.: pobytu 

w szpitalu, choroby) 

d) brak oceny ze sprawdzianu w semestrze obniża ocenę semestralną i roczną o jeden stopień 

e) wykluczone są jakiekolwiek formy ściągania- uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje z skutkiem 

natychmiastowym ocenę niedostateczną ze sprawdzianu bądź kartkówki 

f) uczeń może poprawić każdą niesatysfakcjonującą go ocenę w drugim terminie (termin poprawkowy) 

g) uczeń, który pisze sprawdzian w drugim terminie nie ma możliwości uzyskania oceny celującej 

h) na sprawdzianach i kartkówkach można korzystać wyłącznie z kalkulatora prostego, nie może to być 

kalkulator w telefonie komórkowym 

i) w pracach pisemnych nie używamy korektorów oraz długopisów koloru zielonego i czerwonego 

j) sprawdziany oceniane są następująco: 

40 % - 48 % dopuszczający 

49% - 56%   + dopuszczający  

57% - 64%    dostateczny 

65% - 72%    + dostateczny 

73% - 80%     dobry  

81% - 88%    + dobry  

89% - 96%    bardzo dobry 

97% - 99%    + bardzo dobry  

100% - celujący  

k) oceny na kartkówkach nauczyciel może ustalać każdorazowo w zależności od stopnia trudności 

kartkówki  

IV. Inne ustalenia  

W przypadku jednej oceny niedostatecznej z przedmiotu (ale nie ze sprawdzianu), uczeń który chce 

uzyskać ocenę bardzo dobrą i wyższą musi wykazać się pracą dodatkową i aktywnością na lekcjach, gdy 

jest to ocena niedostateczna ze sprawdzianu uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej i celującej na 

koniec semestru lub roku szkolnego. 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej 
Uczeń może podwyższyć sobie ocenę roczną z przedmiotu z przedmiotu najwyżej o jeden stopień od tej, 

jaką uzyskał w normalnym trybie jej wystawiania jeśli: 

1) w terminie ustalonym przez nauczyciela (nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacją): 

a) poprawi sprawdzian, z którego uzyskał ocenę znacznie zaniżającą średnią ważoną  

b) w przypadku braku oceny  ze sprawdzianu w semestrze napisze sprawdzian z materiału określonego 

przez nauczyciela 

c) jeśli uzyskał na I okres ocenę niedostateczną lub znacznie zaniżającą ocenę roczną – poprawi ją w 

formie i z zakresu materiału zaproponowanej przez nauczyciela 

2) w trakcie semestru: 



a) wykona dodatkowe prace (referaty, zadania, prezentacje) 

b) będzie czynnie uczestniczył w kołach zainteresowania  

c) będzie uzyskiwał znaczne osiągnięcia w konkursach  

d) nie wykorzysta nieprzygotowania do lekcji 

 


