
 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

W DOBREM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMIA  KLASY  7-8 

CHEMIA KLASA  III GIMNAZJUM 

 

 

 

 



 

Spis treści 

I. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów 

II. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu 

III. Elementy oceniania kształtującego 

IV. Kontrakt 

V. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 

VI. Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach, postępach w 

nauce 

VII. Zasady wystawiania ocen śródrocznych i końcoworocznych 

VIII. Sposoby poprawy ocen cząstkowych. 

IX. Warunki i tryb uzyskania  wyższych niż przewidywane śródrocznych (rocznych) ocen z 

zajęć. 

X. Nadrabianie braków wynikających z przyczyn losowych 

XI. Dostosowanie PZO z chemii  do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami 

edukacyjnymi. 

XII. Ewaluacja PZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podstawa prawna 

 

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, 

Ustawa Prawo oświatowe – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 

Podstawa programowa z nauczanego przedmiotu chemia, 

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem. 

 

I. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów 

 

1. Wiedza i umiejętności na lekcjach chemii sprawdzane są i oceniane m.in. przez: 

• Sprawdziany 

• Kartkówki 

• Odpowiedź ustną 

• Praca domową 

• Prowadzenie zeszytu/zeszytu ćwiczeń 

• Prace praktyczne- doświadczenia, obserwacje, plakaty, prezentacje 

• Prace projektowe 

• Aktywność na lekcji 

• Pilność/zaangażowanie ucznia 

• Szczególne osiągnięcia 

 

Sprawdziany, testy: 

 

Praca samodzielna ucznia na lekcji w formie pisemnej (30 min.- 45 min.) obejmująca 

wiadomości z jednego działu lub praca sprawdzająca półroczna (roczna). 

a) Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i potwierdzone wpisem do 

dziennika elektronicznego. 



b) Sprawdziany poprzedzone są lekcją powtórzeniową, podczas której nauczyciel zwraca uwagę 

uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 

c) Sprawdziany są obowiązkowe. 

d) Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem 

(nie przekraczającym dwóch tygodni). 

e) Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną jest zobowiązany do jej poprawy w terminie 

wskazanym przez nauczyciela. 

f) Każdy sprawdzian można poprawić tylko raz, w dalszej klasyfikacji uwzględniana jest ocena z 

poprawy sprawdzianu. 

g) Sprawdziany przechowuje nauczyciel i są do wglądu dla uczniów i ich rodziców zgodnie z 

zapisami WSO. 

Kartkówka 

Samodzielna praca ucznia na lekcji (10min - 15min) obejmująca materiał z co najwyżej 3 

ostatnich lekcji. 

a) Kartkówka nie musi być zapowiedziana. 

b) Kartkówki nie podlegają poprawie. 

c)  Kartkówki po dokonaniu oceny uczeń otrzymuje do własnej dyspozycji. 

Odpowiedź ustna 

Obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, 

nauczyciel bierze pod uwagę: 

a) zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

b) prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 

c) zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

d) sposób formułowania wypowiedzi. 

 Praca domowa 

Pisemna lub ustna forma ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez 

ucznia podczas lekcji. 

a) Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie 

zleconej przez nauczyciela. 

b) Praca domowa jest obowiązkowa. 

c) Za nieodrobienie pracy domowej uczeń otrzymuje minusa. 



d) Brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń jest równoznaczne z brakiem zadania 

domowego. 

e) Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, gdy przed lekcją zgłosił, iż nie potrafił w domu 

sam wykonać zadanej pracy, powinien jednak wówczas pokazać pisemne próby rozwiązania 

wszystkich przykładów lub zadań. 

f) Dwa razy w ciągu semestru można zgłosić brak pracy domowej lub nieprzygotowane bez 

konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej. 

g) W obu powyższych przypadkach uczeń ma obowiązek odrobienia pracy na najbliższą godzinę 

lekcyjną. Jeśli tak się nie stanie, otrzymuje ocenę niedostateczną, 

h) Przy wystawianiu oceny za pracę domową bierze się pod uwagę poprawność rozwiązania 

zadania. 

Aktywność i praca ucznia na lekcji 

a) Uczeń za aktywność i pracę na lekcji, zależnie od ich charakteru, oceniany jest za pomocą 

plusów i minusów. 

b) Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, 

nieskomplikowane, krótkie zadania domowe, krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną 

pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji. 

c) Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, 

zeszytu, zeszytu ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji. 

d) Uczeń, który uzyskał trzy „plusy” otrzymuje ocenię bardzo dobrą. 

e) Uczeń, który uzyskał trzy „minusy” otrzymuje ocenię niedostateczną 

Prace projektowe, doświadczenia, obserwacje i inne dodatkowe zadania 

Prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, 

wykonanie pomocy naukowych, prezentacji, wykonanie doświadczenia, obserwacji. 

Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji 

Szczególne osiągnięcia uczniów 



a) Za udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych uczeń otrzymuje 

„plus”. 

b) W konkursach wewnątrzszkolnych, laureaci (I-III miejsca) otrzymują cząstkową ocenę 

celującą. 

c) W konkursach zewnątrzszkolnych: 

• laureat konkursu lub finalista o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymuje celującą 

ocenę roczną, 

• finalista etapu okręgowego otrzymuje cząstkową ocenę celującą. 

 

Wymagania na poszczególne oceny obowiązujące w ocenianiu karkówek, sprawdzianów i testów 

kompetencji: 

od 100% i zadanie dodatkowe - celujący 

90%- 99%-   bardzo dobry 

75%-89%-  dobry 

51%-74% - dostateczny 

40%-50%- dopuszczający 

0%-39% - niedostateczny 

 

II. Ogólne kryteria oceniania z chemii 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- posiada 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 rozwiązania nietypowe, 

- umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk, 

- potrafi precyzyjnie rozumować posługujące 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, szczebla wyższego niż szkolny, 

- jest autorem pracy związanej z chemią o dużych wartościach poznawczych 

i dydaktycznych. 

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, 

- wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł 

wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień, 

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela, dotrzeć 

do innych źródeł wiadomości, 

- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne, 

- potrafi pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych, 

- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 

- bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy i umiejętności 

związanych z chemią, 

- potrafi poprawnie rozumować o 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 niewielkiej skali 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, z pomocą nauczyciela, 

typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

- potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice, 

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenie chemiczne, 

- potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych, 

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym. 

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki 

- 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 zaangażowanie w proces uczenia się. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są 

konieczne dla 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 wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy. 

 

III. Elementy oceniania kształtującego 

Nauczyciel: 

a) określa cele lekcji i formułuje  je w języku zrozumiałym dla ucznia; 

b) ustala kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia, 

zwraca uwagę na kryteria sukcesu już na etapie planowania; 

c) formułuje pytania kluczowe, tzn. takie pytania, które skłaniają uczniów do myślenia; 



d) stosuje efektywną informację zwrotną, która powinna zawierać wyszczególnione 

i docenione elementy pracy ucznia, odnotowują to, co wymaga poprawy; 

e) daje uczniom konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoje wyniki i w jaki 

sposób mogą się rozwijać; 

f) wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską; 

g) motywuje uczniów do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

 

 

IV. Kontrakt 

1.System oceniania jest oparty na zasadzie sprawiedliwości. 

2.Ocenianiu podlegają następujące rodzaje aktywności ucznia: sprawdziany, testy,  kartkówki, 

odpowiedzi ustne, prace domowe, doświadczenia, obserwacje, prace projektowe indywidualne i 

grupowe, zeszyt, pilność. 

3. Uczeń oceniany jest na  dwa sposoby: 

a) na bieżąco: 

-by pomóc mu rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe punkty oraz dać mu wyraźne 

wskazówki, nad czym powinien więcej pracować (ustalanie obszarów pracy wyrównawczej i 

pomocy), 

-by przekazać rodzicom/ opiekunom informacje o jego postępach, mocnych i słabych stronach, a 

także wskazać, w jaki sposób powinien pracować, aby osiągnąć poprawę; 

-by dać nauczycielowi informację zwrotna na temat efektywności jego nauczania, właściwości 

dobru materiałów oraz by pomoc w adaptowaniu planu nauczania, jeśli zachodzi taka potrzeba; 

b) okresowo 

-by przekazać uczniowi, rodzicom/opiekunom i nauczycielom obraz postępów, aktywności i 

osiągnięć w nauce chemii pod koniec pewnej części programu nauki (np. koniec semestru/roku 

szkolnego/danego cyklu nauczania); 

-by dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki. 

4. Kontroli postępów nauczania dokonuje się: 

a) przy pomocy obiektywnych sprawdzianów lub testów. 

b) poprzez obserwacje innych rodzajów aktywności ucznia. 

5.Sprawdziany  i kartkówki muszą być sprawdzone w ciągu dwóch tygodni. 



6.Nauczyciel nie może przeprowadzić sprawdzianów i kartkówek dopóki nie odda wcześniej 

zrobionych, sprawdzonych prac pisemnych. 

 

V. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 

 

Podstawą oceny jest zakres realizacji wymagań edukacyjnych określonych i podanych 

przez nauczyciela. 

 

Sposoby oceniania: 

✓ stopniem 

✓ pochwałą 

✓ oceną opisową 

✓ plusami/minusami (aktywność, przygotowanie do lekcji). 

Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel systematycznie odnotowuje w dzienniku, 

zeszytach, ćwiczeniach, kartach pracy osiągnięcia edukacyjne uczniów, stosując 

następujące oceny: 

 

• celujący (6) 

• bardzo dobry plus (5+) 

• bardzo dobry (5) 

• bardzo dobry minus (5-) 

• dobry plus (4+) 

• dobry (4) 

• dobry minus (4-) 

• dostateczny plus (3+) 

• dostateczny (3) 

• dostateczny minus (3-) 

• dopuszczający plus (2+) 

• dopuszczający (2) 

• dopuszczający minus (2 -) 



• niedostateczny plus (1+) 

• niedostateczny (1) 

 

„Plusy” (+) i „minusy” (–) 

Uczniowie otrzymują także „plusy” i „minusy”. 

„Minus” uczeń może otrzymać za: 

• brak zadania domowego; 

• brak podręczników, zeszytu; 

• nie przyniesienie potrzebnych materiałów; 

• słabe, złe wywiązanie się z zadań wykonywanych w grupie; 

• braki, niekompletność (tematów, notatek, zadań domowych) 

zeszytu przedmiotowego. 

Trzy „minusy” równe są ocenie niedostatecznej. „Minusy” nauczyciel odnotowuje w swoim 

notatniku. 

 

„Plus” uczeń może otrzymać za: 

• nieskomplikowane, krótkie zadania domowe; 

• przyniesienie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji; 

• dobre wywiązanie się z zadań realizowanych w grupie; 

Trzy „plusy” równe są ocenie bardzo dobrej. 

 

VI. Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach, 

postępach w nauce 

 

• Omówione i poprawione prace pisane uczniów są przechowywane do 31 sierpnia danego 

roku. Uczniowie i rodzice po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem mają prawo 

wglądu do prac dziecka i dodatkowych uzasadnień do poszczególnych ocen. 

• Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu oceną 

niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 



• Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie 

śródrocznej i końcoworocznej (z wyłączeniem oceny niedostatecznej) na miesiąc 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

• Informacje o postępach edukacyjnych i wynikach nauczania rodzice ucznia uzyskują 

podczas wywiadówek oraz w trakcie dyżurów poszczególnych nauczycieli. W przypadku 

niepowodzeń edukacyjnych ucznia i braku kontaktu ze strony rodziców nauczyciel 

danego przedmiotu umawia się z rodzicami na rozmowę indywidualną.  

 

 

VII. Zasady wystawiania ocen śródrocznych i końcoworocznych 

 

Oceny śródroczne i końcoworoczne wystawiane są z zachowaniem następujących zasad: 

 

• Ocena na pierwszy semestr i koniec roku zależy od wagi  uzyskanych ocen 

cząstkowych przy czym pod uwagę bierze się również zaangażowanie, 

systematyczność pracy i możliwości ucznia. 

• Oceny śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę 

i umiejętności z form aktywności obowiązujących w danym semestrze. 

• Przy wystawianiu ocen na zakończenie semestru lub roku szkolnego bierze się 

pod uwagę jego wagę. O ocenie semestralnej i końcowej decyduje hierarchia 

ważności ocen. Największą wagę mają stopnie z prac pisemnych (testów), 

sprawdzianów z działów oraz z praktycznych umiejętności. 

• Oceny śródroczne i roczne wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej ocen 

cząstkowych uzyskanych przez ucznia w całym roku szkolnym, zawartej w podanych 

przedziałach. Nauczyciel przedmiotu na miesiąc przed zebraniem Rady Pedagogicznej wystawia 

przewidywaną ocenę niedostateczną. 

 

OCENA PRÓG 

Celujący 5,51- 6,00 

Bardzo dobry 4,51-  5,50 



Dobry 3,51- 4,50 

Dostateczny 2,51- 3,50 

Dopuszczjący 1,51- 2,50 

Niedostateczny 0,00- 1,50 

 

• Ocena na pierwszy semestr jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej. 

• Uczniowie, którzy mają szansę uzyska na semestr czy koniec roku ocenę celującą 

powinni, o ile istnieje taka możliwość potwierdzić swój wysoki poziom wiedzy i 

umiejętności poprzez udział i osiąganie zadowalających wyników w 

konkursach  różnego szczebla. 

• Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla 

oceny dopuszczającej, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci 

nadrobienia zaległości. 

• Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych nie jest klasyfikowany z przedmiotu, 

w przypadku, kiedy nie ma podstaw do wystawienia mu oceny rocznej lub półrocznej. 

• Uczeń z dysfunkcjami oceniany jest na podstawie ocen cząstkowych oraz 

na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznych z PPP. 

 

VIII. Sposoby poprawy ocen cząstkowych. 

Uczeń może poprawić cząstkowe oceny niedostateczne uzyskane za testy  i sprawdziany 

działowe. Jeżeli uczeń otrzyma z testu ocenę inną niż niedostateczną, lecz 

niesatysfakcjonująca go, ma możliwość poprawy w terminie uzgodnionym z nauczycielem 

przedmiotu. Termin poprawy wyznacza nauczyciel w porozumieniu z uczniem. Oceny z 

poprawy wpisuje się obok oceny poprawionej. 

 

IX. Warunki i tryb uzyskania  wyższych niż przewidywane śródrocznych 

(rocznych) ocen z zajęć. 

Uczeń ma prawo do ubiegania się o roczną ocenę klasyfikacyjną o jeden stopień wyższą 

niż przewidywana: uczeń, rodzic składa podanie do nauczyciela przedmiotu  lub wychowawcy 

klasy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej. Nauczyciel przygotowuje zestaw zadań obejmujący treści z całego roku 



szkolnego  i zgodny z określonymi w przedmiotowym systemie oceniania wymaganiami 

koniecznymi do uzyskania oceny, o jaką ubiega się uczeń. 

Uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu w terminie wskazanym przez 

nauczyciela nie krótszym niż trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

W przypadku niespełnienia przez ucznia wymagań niezbędnych do uzyskania oceny o jaką się 

ubiega, nauczyciel wystawia uczniowi przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną 

 

X. Nadrabianie braków wynikających z przyczyn losowych 

 

Jeżeli uczeń przez dłuższy czas nie chodzi do szkoły z przyczyn losowych, jest 

zobowiązany do nadrobienia we własnym zakresie braków wynikających z absencji. W 

tym celu, po powrocie do szkoły, kontaktuje się z nauczycielem przedmiotu, który 

dokładnie określa, w jaki sposób i w jakim terminie uczeń powinien nadrobić zaległości. 

Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać testu czy sprawdzianu  z klasą, to ma 

obowiązek zaliczenia go w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu 

 

XI. Dostosowanie PSO z chemii do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami 

edukacyjnymi. 

 

DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, DYSORTOGRAFIĄ, DYSGRAFIĄ: 

 

Dla ucznia z dysleksją, dysortografią i dysgrafią na zajęciach z chemii nauczyciel 

dostosowuje wymagania wynikające z charakteru napotykanych przez niego trudności. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dotyczy głównie form, metod i sposobów pracy 

z uczniem, dlatego też należy pamiętać że: treści nauczania nie podlegają zmianie i nie 

powodują obniżanie wymagań wobec uczniów z normą intelektualną, kryteria ocen 

pozostają takie same jak dla wszystkich pozostałych uczniów, ucznia obowiązują 

wszystkie wiadomości i umiejętności zawarte w programie, ewentualnie mogą być one 

realizowane na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych, nie istnieje 

możliwość zejścia poniżej podstawy programowej gdyż zakres wiedzy  i umiejętności 



w takiej sytuacji nie daje uczniowi szansy na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu 

edukacyjnego. 

Dostosowanie wymagania edukacyjnych w stosunku do możliwości ucznia dotyczy: 

1. Zasad prezentacji materiału: 

✓ stosowanie metod angażujących jak najwięcej zmysłów, 

✓  wprowadzanie licznych powtórzeń, przekazywanie treści za pomocą wykresów, 

tabel, rysunków, 

✓ stworzenie takich warunków aby uczeń mógł siedzieć blisko nauczyciela, 

✓  wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału, mobilizowanie 

uczniów do graficznego zapisywania prostych lub bardziej złożonych zależności  w 

celu utrwalania materiału, 

✓  wyrabianie nawyku korzystania ze tablic, układu okresowego , plansz schematów, 

wykresów itp. 

✓ rozłożenie obowiązującego materiału na mniejsze partie; 

2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

✓ formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w sprawdzianach, kartkówkach i 

testach 

✓  stosowanie feedback czyli pozyskanie przez nauczyciela informacji o stopniu 

zrozumienia prezentowanych treści materiału przez ucznia, 

✓  wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne, 

3. Zasad oceniania: 

✓ ocenianie rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, (ocena odzwierciedla nie 

tylko wiedzę ucznia, lecz także jego możliwości i wkład pracy) 

✓  w odpowiedzi ustnej oceniać wg kryteriów dla całego zespołu klasowego, dać 

jednak więcej czasu na przypomnienie , wydobycie z pamięci symboli, wzorów, 

terminów, nazw. 

✓  prace pisemne oceniane są za wartość merytoryczną i rachunkową, popełniane 

przez ucznia błędy ortograficzne i styl nie obniżają oceny pracy. 

✓ estetyka wykonanych zadań nie jest brana pod uwagę, 

✓ kartkówki  zamiast formy pisemnej mogą być zastąpione krótką odpowiedzią  ustną, 

✓ wydłużony czas na odpowiedź ustną i pisemną, 



✓ poprawa oceny w formie ustnej w ramach konsultacji na dodatkowych zajęciach 

stosowanie różnych form wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, naprowadzanie podczas 

wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze, minimalizowanie stresu przez 

unikanie odpowiedzi przy tablicy oraz unikanie omawianie błędów wobec całej klasy. 

DLA UCZNIÓW Z OBNIŻONYMI MOŻLIWOŚCIAMI INTELEKTUALNYMI: 

Dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowanie wymagań dotyczy form, 

metod i sposobów pracy a także treści nauczania w stopniu umożliwiającym uczniowi 

sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego. Obniżeniu i liberalizacji podlegają 

również kryteria oceniania. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości ucznia dotyczy: 

1. Zasad prezentacji materiału: 

✓ omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 

✓ pozostawienie więcej czasu na utrwalenie materiału, 

✓ podawanie poleceń w prostszej formie, 

✓ unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć oraz pytań problemowych czy 

przekrojowych, 

✓ częste odwoływanie się do konkretu, czy przykładu, 

✓ stosowanie wolniejszego tempa pracy, 

✓ odrębne instruowanie ucznia, 

✓ stosowanie wielu powtórzeń udzielanych instrukcji i stałe utrwalanie zapamiętanych 

treści, 

✓  nieustanne motywowanie do dalszych działań poprzez stosowanie różnego rodzaju 

wzmocnień, 

✓ Okazywanie aprobaty, pochwał do podejmowanego wysiłku, 

✓ stosowanie algorytmów w postaci graficznej (wykresów, tabeli, rysunków) 

✓ wzmacnianie motywacji do nauki, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania. 

 

2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

✓ zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie, 

✓ wydłużanie czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne; 

✓ naprowadzanie podczas odpowiedzi ustnej, 



3. Zasad oceniania: 

✓ ocenianie za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie wiadomości i umiejętności, 

✓ nakładanie większego nacisku na wypowiedzi ustne. 

 

DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM: 

Dla ucznia z upośledzeniem umysłowym dostosowanie wymagań dotyczy form, metod i 

sposobów pracy oraz treści nauczania, które ograniczają się do kluczowych wiadomości i 

umiejętności przewidzianych w podstawie programowej. Obniżeniu podlegają również 

kryteria oceniania. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy: 

 

1. Zasad prezentacji materiału: 

✓ stosowanie ćwiczeń doskonalących szybkość i precyzyjność spostrzegania, 

✓ zwracanie szczególnej uwagi na odróżnianie istotnych szczegółów, 

✓ wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału, 

✓ przekazywanie treści za pomocą konkretów uwzględniając krótkotrwały okres 

koncentracji, 

✓ podawanie atrakcyjnego wizualnie materiału mniejszymi partiami, 

✓ ograniczenie instrukcji słownych na rzecz instrukcji słowno- pokazowych, 

✓ jak najwięcej stosować praktycznego oddziaływania na wszystkie zmysły, 

✓ odwoływać się do ilustracji, schematów, tablic. 

✓ odwoływać się do konkretu, do sytuacji, substancji, procesów znanych z życia 

codziennego, 

✓ uwzględnianie wolnego tempa uczenia się; 

2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

✓ wydłużanie czasu na opanowanie materiału, 

✓ uwzględnianie problemów z funkcją pamięci logicznej i abstrahowania, 

✓ angażowanie ucznia do wypowiedzi ustnej uporządkowanej, 

✓ formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w sprawdzianach , kartkówkach 

i testach 

✓ naprowadzanie podczas odpowiedzi ustnej, 



✓ zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie. 

3. Zasad oceniania: 

✓ ocenianie wkładu pracy w wykonanie ćwiczeń, 

✓ stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a 

nie stanu faktycznego, 

✓ stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, 

✓ ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań, 

✓ naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze. 

✓ Stosować częściej formy ustne sprawdzania wiedzy niż pisemne 

✓ Kładzenie nacisku na ocenę jako środek pozytywnego wzmocnienia osiągnięć, 

✓ Okazywać aprobatę, pochwałę za włożony wysiłek, wzmacniać pozytywnie, 

docenić każdy próbę samodzielności, każdy sukces intelektualny. 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Oceny Wymagania 

Niedostateczna Uczeń nie opanował minimum wiadomości i umiejętności z 

chemii. Niechętnie uczestniczy w lekcjach, nie wykonuje 

ćwiczeń i zadań przygotowanych przez nauczyciela, nie posiada 

zeszytu ani podręcznika, nie odrabia zadań domowych. 

Dopuszczająca Uczeń posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do chemii, wykonuje 

ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe. Przejawia 

zaangażowanie w proces uczenia się. Z pomocą nauczyciela 

rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności. Zna  10 symboli pierwiastków chemicznych najczęściej 

używanych na lekcji. Potrafi  wskazać omawiane zagadnienia w życiu 

codziennym. 

Dostateczna Uczeń posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik z chemii, wykonuje 

ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe. Opanował w 

podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności, które są 

konieczne do dalszego kształcenia. Zna symbole 15 pierwiastków 

chemicznych. 

Potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, 



jak układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice, 

Z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenie 

chemiczne. W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu 

zadawalającym. 

 

Dobra Uczeń starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, wykonuje 

ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe na miarę swoich 

możliwości. Jest aktywny i zaangażowany na lekcji. Z pomocą 

nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności. Zna 20 symboli pierwiastków 

chemicznych. Potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z 

takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice. Z pomocą nauczyciela potrafi 

bezpiecznie wykonać doświadczenie chemiczne, 

 

Bardzo dobra Uczeń starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, wykonuje ćwiczenia 

na lekcjach oraz zadania domowe. 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 niewielkiej skali trudności, jest aktywny w czasie lekcji. 

 

 

Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę dla uczniów objętych 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną z niepełnosprawnością w stopniu lekkim: 

od 100% i zadanie dodatkowe - celujący 

90%- 99%-   bardzo dobry 



75%-89%-  dobry 

51%-74% - dostateczny 

40%-50%- dopuszczający 

0%-39% - niedostateczny 

 
XII. Ewaluacja PZO 

PZO ulega ewaluacji w razie potrzeby. Na podstawie obserwacji, sugestii uczniów i 

rodziców nauczyciel dokonuje modyfikacji dokumentu. 

 

                                          


