
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

CHEMIA 

 
I. Formy sprawdzania i oceniania podlegające ocenie  

1. odpowiedzi ustne  
a. przygotowanie do lekcji  

b. aktywność na lekcji: praca na lekcji indywidualna i grupowa; (trzy plusy ocena bardzo dobra, trzy 

minusy ocena niedostateczna)  

c. referaty, projekty, prezentacje multimedialne itp.  

2. prace pisemne:  
a. sprawdziany, testy, prace klasowe obejmujące większą partię materiału lub kończące dział, 

zapowiedziane i zapisane w dzienniku z 1-tygodniowym wyprzedzeniem; poprawiane mogą być tylko 

oceny ze sprawdzianów z wynikiem niedostatecznym i dopuszczającym. Uczeń nieobecny na 

sprawdzianie, teście, pracy klasowej ma obowiązek go zaliczyć w formie i czasie ustalonym  

z nauczycielem.  

b. kartkówki tradycyjne oraz elektroniczne np. Plickersy do 15 minut nie wymagające zapowiedzi  

Do wszystkich form sprawdzania wiadomości i umiejętności obowiązuje ucznia dotychczas 

zrealizowany zakres treści nauczania z podstawy programowej. O szczegółowych wymaganiach 

informuje na bieżąco nauczyciel przedmiotu.  

 

Kryteria oceniania sprawdzianów, testów, prac klasowych i kartkówek:  
< 40% - niedostateczna  

40%-49% - dopuszczająca  

50%-74% - dostateczna  

75%-89% - dobra  

90%-100% - bardzo dobra  

100% oraz zadanie dodatkowe wykraczające poza program nauczania - celująca  

c. prace domowe z podaniem literatury, z której korzystał uczeń;  

d. wykonywanie notatek na lekcji.  

Ocena półroczna i roczna z przedmiotu wystawiana jest w oparciu o oceny cząstkowe oraz uwzględnia 

podejście i zaangażowanie ucznia do nauki danego przedmiotu. Ocena półroczna lub roczna może być 

podniesiona o jeden stopień w górę dla osób, które reprezentując szkołę w konkursach 

przedmiotowych z nauczanego przedmiotu uzyskały znaczące wyniki.  

 

II. Ogólne uwagi  
1. Liczba i częstotliwość pomiarów uzależniona jest od zakresu realizowanego programu nauczania 

oraz tygodniowej liczby godzin dla przedmiotu.  

2. W zależności od liczby godzin w tygodniu, uczniowi przysługuje zgłoszenie na początku lekcji 

nieprzygotowania (np.) - (brak pracy domowej, brak książki, zeszytu lub ćwiczenia; przyborów; 

nieprzygotowanie do niezapowiedzianej kartkówki lub odpowiedzi ustnej):  

- 2 lub więcej godzin w tygodniu – dwa nieprzygotowania na półrocze;  

- 1 godzina tygodniowo – jedno nieprzygotowanie na półrocze  

3. Uczeń nieobecny na lekcjach, sprawdzianie ma obowiązek nadrobić zaległości w formie i czasie 

ustalonym z nauczycielem (do 3 dni nieobecny - na bieżąco, do 1 tygodnia - w ciągu następnego 

tygodnia. W przypadku dłuższej nieobecności - uczeń uzgadnia z nauczycielem sposób i termin 

uzupełnienia zaległości).  



4. Uczeń, którego nie satysfakcjonuje otrzymana ocena z prac pisemnych ndst i dop, ma prawo do jej 

poprawienia w miejscu i terminie ustalonym z nauczycielem - nie dłuższym niż dwa tygodnie. Ocena 

z pierwszego terminu nie zostaje usunięta.  

5. Uczeń, który podczas pomiaru wiedzy i umiejętności pracuje niesamodzielnie otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

 

III. Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów  
1. Kryteria na poszczególne oceny  

(Przy wystawianiu bieżących ocen dopuszcza się stosowanie plusów i minusów ( np. + dst, - bdb, itp.)  

6 – celująca (cel): Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto prezentuje poziom 

wiadomości i umiejętności wykraczający poza realizowany program nauczania dla danego etapu 

kształcenia, uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osiąga w konkursach  

i olimpiadach znaczące wyniki, aktywnie uczestniczy w lekcjach, realizowanych projektach, poszerza 

swoje wiadomości i umiejętności z nauczanego przedmiotu, swą aktywnością, przygotowaniem 

wyraźnie odbiega od reszty klasy, a także pod okiem nauczyciela prowadzi własne prace badawcze.  

 

5 – bardzo dobra (bdb): Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dopełniającym, 

samodzielnie wyciąga i formułuje wnioski z obserwacji, doświadczeń itp., wskazuje i uzasadnia 

związki pomiędzy budową i funkcją, dokonuje analizy porównawczej, wykazuje się dużą 

aktywnością, przygotowaniem do lekcji i kulturą osobistą, poszerza swoje wiadomości i umiejętności 

czytając literaturę naukową, popularnonaukową, wykonując proste modele, doświadczenia, 

prezentacje, stosuje narzędzia informatyczne tworząc prace, argumentuje i dyskutuje na tematy 

związane z nauczanym przedmiotem.  

 

4 – dobra (db): Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu rozszerzającym, 

pozwalającym na zrozumienie i swobodne orientowanie się w realizowanym materiale, przy pomocy 

nauczyciela wyciąga i formułuje wnioski, często jest aktywny na lekcji, wykazuje zainteresowanie 

tematem, zachowuje się kulturalnie na lekcjach.  

 

3 – dostateczna (dst): Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym 

umożliwiającym dalszą realizacje materiału, przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania, wyciąga 

wnioski, czasami bierze aktywny udział w lekcji, wykazuje umiarkowane zainteresowanie tematem, 

zachowuje kulturę osobistą na lekcjach.  

 

2 – dopuszczająca (dop): Uczeń opanował realizowany materiał nauczania w stopniu koniecznym, 

posiadane wiadomości i umiejętności są często bardzo ogólne, niepełne, bardzo rzadko jest aktywny 

na lekcjach.  

 

1 – niedostateczna (ndst): Uczeń nie opanował realizowanego materiału nauczania, nie wykazał 

minimalnych chęci do nauki mimo pomocy i wskazówek czynionych ze strony nauczyciela, nie jest 

aktywny na lekcjach.  



Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
 

1. Wyższą od przewidywanej oceny rocznej klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych uczeń może uzyskać po zdaniu testu sprawdzającego, który przeprowadza 

nauczyciel uczący danego przedmiotu pod warunkiem spełnienia łącznie następujących 

warunków:  

 

a. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie jest niższa niż 90% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby);  

b. wszystkie nieobecności na zajęciach zostały usprawiedliwione;  

c. uczeń przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych, odpowiedzi oraz ich poprawy gdy uzyskał ocenę niedostateczną w wyznaczonych 

terminach; 

d. uczeń uzyskał z wszystkich sprawdzianów, prac pisemnych i odpowiedzi bądź z ich poprawy 

oceny pozytywne (wyższe niż ocena niedostateczna); 

e. zostanie złożony do nauczyciela pisemny wniosek z określeniem o jaką ocenę, uczeń się 

ubiega oraz uzasadnieniem wskazującym na okoliczności, które według rodzica/ucznia 

przemawiają za podwyższeniem przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z uwzględnieniem 

podanych na początku roku szkolnego wymagań edukacyjnych z przedmiotu.  

 

2. Nauczyciel (po ponownej analizie całorocznych wyników nauczania) przekazuje rodzicom 

pisemną odpowiedź na wniosek i jeśli uzna go za zasadny wyznacza termin testu sprawdzającego.  

 

3. Test sprawdzający, z którego sporządzany jest protokół, przeprowadzany jest najpóźniej dzień 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

 

4. Ocena roczna może być podniesiona o jeden stopień w górę dla osób, które reprezentując 

szkołę w konkursach przedmiotowych z chemii uzyskały znaczące wyniki.  

 



Dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie  

z Poradni Psychologicznej 
 

W zależności od indywidualnych potrzeb ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie z Poradni 

Psychologicznej dostosowuje się wymagania edukacyjne.  

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na lekcjach dla uczniów:  
1. Uwzględnia się trudności z zapamiętywaniem nazw pojęć i ich definicji, przy czym wskazuje się 

sposoby efektywnego dzielenia słów, wyjaśniania pochodzenia nazw, graficznego przedstawiania 
zakresów pojęć;  

2. Bierze się pod uwagę trudności ucznia z hierarchizacją informacji  

3. Udostępnia się uczniowi gotowe schematy, rysunki lub pomaga w wykonaniu samodzielnie rysunku 

wskazując na organizację przestrzenną schematu/rysunku;  

4. Wydłuża się czas odpowiedzi ustnych, pisemnych, przyswojenia materiału lub ogranicza liczbę 
zadań, pytań;  

5. Realizowane treści nauczania są powtarzane i utrwalane;  

6. Stosuje się metody nauczania (aktywizujące, bazujące na różnych kanałach i systemach 

sensorycznych) i różne techniki np. mnemotechniczne, ułatwiające percepcję i wspomagające 

koncentrację uwagi w celu lepszego zapamiętania i zrozumienia;  

7. Podczas lekcji wykorzystuje się różne środki dydaktyczne zgodnie z zasadą poglądowości;  

8. Różnicuje się formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, ograniczając ocenianie na 

podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia, a zwiększając ocenianie odpowiedzi ustnych i domowych 

prac;  

9. Podczas rozwiązywania zadań na lekcji, sprawdzianie, kartkówce sprawdza się czy uczeń zrozumiał 
polecenie, w razie konieczności udziela się dodatkowych wskazówek;  

10. Uwzględnia się trudności z myleniem znaków, liter – w razie konieczności dopytuje się lub prosi 
ucznia o wyjaśnienie w celu sprawdzenia zrozumienia zasad, zjawisk itp.;  

11. Ocenia się tok przyczynowo-skutkowy, logiczny przebieg procesów i zjawisk przyrodniczych  

a nie tylko wynik ostateczny zadania;  

12. Motywuje się do pracy poprzez pochwalę i konstruktywne uwagi;  

13. Nie ocenia się błędów ortograficznych i graficznych w pracach pisemnych  

 


