
GIMNAZJUM  NR  1  W  GDYNI 
Przedmiotowe zasady oceniania z chemii 

 
1. Oceny wystawiane będą w obowiązującej 6-cio stopniowej skali (od 1-6) oraz 

znakami "+" i "-" 
2. Na ocenę semestralną (roczną) wpływają oceny, które można otrzymać za 

wymienione niżej elementy : 
a) prace klasowe - godzinny sprawdzian wiadomości z danego działu 

zapowiedziany i wpisany tydzień wcześniej, 
b) sprawdziany - obejmujące wiedzę z kilku ostatnich tematów 

zapowiedziane i wpisane tydzień wcześniej, 
c) kartkówki - krótki sprawdzian wiadomości z ostatniego tematu bez 

zapowiedzenia, 
d) odpowiedź ustną, 
e) samodzielną pracę na lekcji 
f) pracę w grupach 
g) aktywność - w I i III kl. gimnazjum           4 plusy  =  celujący 
                               II kl. gimnazjum                 6 plusów = celujący 
h) prace domowe, 
i) samodzielne opracowanie tematu i prezentacja. 

3. Nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian semestralny (roczny), diagnozę. 
4. Uczeń, w przypadku nieobecności na zajęciach może być zobowiązany do 

zaliczenia niektórych sprawdzianów, prac klasowych, ćwiczeń, partii materiału, 
ważnych dla realizacji celów edukacyjnych, z wyjątkiem niezapowiedzianych 
kartkówek w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

5. W przypadku niewywiązania się ucznia z zobowiązania nauczyciela,  uczeń 
otrzymuje ocenę niedostateczną. 

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną bez możliwości poprawy. 

7. Można poprawić ocenę z pracy klasowej lub sprawdzianu tylko raz, w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela. 

8. Oceny z kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych – sprawdzające 
systematyczną pracę ucznia – nie podlegają poprawie.  

9. Za pracę nadobowiązkową uczeń może otrzymać ocenę. 
10.  O przewidywanej semestralnej (końcoworocznej) ocenie niedostatecznej rodzice 

ucznia będą poinformowani pisemnie miesiąc przed klasyfikacją. Rodzic 
potwierdza informację podpisem. O ocenie kończącej semestr (rok) rodzic 
otrzymuje informację poprzez edziennik na miesiąc przed radą pedagogiczną 
kończącą semestr (rok). 

11. Ocena semestralna ( końcoworoczna ) jest poprawiana poprzez poprawy 
poszczególnych prac klasowych lub sprawdzianów w terminach wyznaczonych 
przez nauczyciela. Każda ocena otrzymana z pracy poprawkowej jest 
odnotowywana w edzienniku i brana pod uwagę przy wystawianiu oceny 
semestralnej (końcoworocznej). 

12. Uczeń I i III klasy gimnazjum - raz w semestrze, a uczeń II klasy gimnazjum - dwa 
razy w semestrze, może zgłosić nieprzygotowanie  oznaczone jako „np.”   

13. W przypadku niezapowiedzianej kartkówki, uczeń, który wylosował „szczęśliwy 
numerek” lub zgłosił nieprzygotowanie do lekcji, pisze pracę, ale ocena 
wpisywana jest do dziennika za jego zgodą. 



14. W związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego podstawą do 
wystawienia oceny semestralnej (końcoworocznej) z chemii jest średnia ważona 
uzyskanych ocen cząstkowych. Każda ocena cząstkowa ma swoją wagę: 
 

FORMA SPRAWDZANIA WIEDZY WAGA 

praca klasowa 5 

sprawdzian 4 

kartkówka z jednego tematu 3 

kartkówka z ostatniej lekcji 2 

konkursy ( 1-3 miejsce) 6 

aktywność 3 

prezentacja referatu, projektu 4 

praca grupowa 4 

praca indywidualna (samodzielna) 2 

praca domowa 1 

 
15. Ocenę przewidywaną śródroczną i roczną wystawia się na podstawie średniej 

ważonej: 
0-1,74      – niedostateczny; 
1,75-2,74 – dopuszczający; 
2,75-3,74 – dostateczny; 
3,75-4,74 – dobry; 
4,75-5,5   – bardzo dobry 
powyżej 5,5 – celujący 

16. Ocena śródroczna i roczna nie może być niższa od średniej ważonej uzyskanej 
na koniec semestru (roku).  

17. Wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania dostosowane są do 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia objętego pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w szkole zgodnie z zaleceniami karty indywidualnych potrzeb 
ucznia.  

18. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą korzystać z 
dodatkowych zajęć:  

 uzdolnieni z zajęć koła chemicznego 

 potrzebujący pomocy w nauce z zajęć dodatkowych. 
19. Przy ocenianiu stosowana jest następująca punktacja procentowa: 
      100% -  95%                 celujący  
        94% -  85%                 bardzo dobry 
        84% -  71%                 dobry 
        70% -  51%                 dostateczny 
        50% -  31%                 dopuszczający 
        30% -  0%                   niedostateczny 
20. Ocenione: 

a) sprawdziany i prace klasowe uczniowie dostają do wglądu na lekcji, następnie 
zwracają nauczycielowi, który je przechowuje do końca semestru (roku 
szkolnego). Rodzic ma możliwość zapoznania się z pracą dziecka podczas 
konsultacji u nauczyciela przedmiotu. 

b) kartkówki, sprawdzające systematyczną pracę dziecka i jego przygotowanie 
do lekcji, uczeń zatrzymuje dla siebie. 

21. Informacje o ocenach cząstkowych są wpisywane na bieżąco do dziennika. 
 



WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA 
SEMESTRALNYCH   I ROCZNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ  ZAWARTEJ  W REALIZOWANYM  

PROGRAMIE NAUCZANIA 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
– ma wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program 
nauczania, 
– potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, nie tylko tych wskazanych 
przez nauczyciela, 
– potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 
– proponuje rozwiązanie nietypowe, 
– umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk, 
– potrafi precyzyjnie rozumować, posługując się wieloma elementami 
wiedzy, nie tylko z zakresu chemii, 
– potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, 
będącej skutkiem zdobytej samodzielnie wiedzy, 
– osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub 

wymagających wiedzy chemicznej na etapie wyższym niż szkolny. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
– opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane 
programem, 
– potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w 
nowych sytuacjach, 
– wykazuje się dużą samodzielnością i potrafi bez pomocy nauczyciela 

korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu  okresowego pierwiastków, 
wykresów, tablic, zestawień, 

– sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez 
nauczyciela źródeł oraz sam dociera do innych źródeł wiadomości, 

– potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać proste eksperymenty 
chemiczne, 
– potrafi biegle pisać i samodzielnie dobierać współczynniki równań 
chemicznych, 
– wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 
– bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy i 
umiejętności związanych z chemią, 
– potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

wykorzystując wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych 
przedmiotów. 

 
 
 
 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
– opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone 
programem, 
– poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego 

rozwiązywania typowych zadań i problemów, natomiast zadania o 
stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela, 

– potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji 
(układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice i inne), 

– potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne, 
– rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkim stopniu trudności, 
– poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 
– jest aktywny w czasie lekcji. 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
– opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności 

określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia, 
– poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania 

typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o niewielkim stopniu 
trudności, z pomocą nauczyciela, 

– potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak 
układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice, 
– z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenia 
chemiczne, 
– potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji 
chemicznych, 
– w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
– ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, 

ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 
– rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub 
praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
– z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste 

eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i równania 
chemiczne, 

– przejawia 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. 
 



   
 
 



 
 


