
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASIE 7 I 8 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

1. Przedmiotowy System Oceniania z chemii opracowano w oparciu o: 

 a. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 b. Nowa podstawa programowa dla klas VII , VIII szkoły podstawowej.  

c.  Program nauczania chemii w szkole podstawowej Wyd. Mac. 

2. Podstawowe obowiązki ucznia: 

Każdy uczeń zobowiązany jest do: 

a. regularnego uczęszczania na lekcję chemii 

b. odpowiedniego zachowania i zaangażowania na lekcjach 

c. przygotowania do lekcji – posiada zeszyt, podręcznik, długopis 

d. przygotowania  do lekcji 

e. udziału w sprawdzianach i kartkówkach 

f. regularnego odrabiania zadań domowych 

3. Przedmiotem oceniania są : 

 a. Wiadomości 

b. Umiejętności  

c. Postawa ucznia i jego aktywność  

Ocenianie jest dokonywane systematycznie w różnych formach i w warunkach zapewniających 

obiektywność oceny. 

3. Formy i metody oceniania:  

 a. Sprawdziany 45 min.  nauczyciel zapowiada z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, omawia 

ich zakres i kryteria wymagań a oddaje je poprawione w ciągu tygodnia . Każdy sprawdzian poprzedza 

lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze 

zagadnienia z danego działu. 

b. Krótkie kartkówki z jednej, dwóch lub z trzech ostatnich lekcji trwające ok. 15min - mogą, ale nie 

muszą być zapowiadane. 

c. Odpowiedzi ustne – obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 

powtórzeniowych z całego działu.  

d. Praca ucznia na lekcji 



e. Zadanie domowe 

 f. Aktywność (pięć plusów to 5, pięć minusów to 1) 

 g. praca w grupie,  

 h. prace długoterminowe, prezentacje multimedialne, konkursy chemiczne . 

 

4. Sposób oceniania:  

a.  Oceny cząstkowe wyrażone są w skali 1-6. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać przynajmniej 

trzy oceny cząstkowe 

b.  Ocena klasyfikacyjna wyrażana słownie wg skali : celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, 

dopuszczający, niedostateczny 

c. W przypadku prac pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg 

kryteriów:  

100% - ocena celująca  

99%-90% - ocena bardzo dobra  

89%-70% - ocena dobra  

69%-50% -ocena dostateczna  

49%-30% -ocena dopuszczająca  

29%-0% - ocena niedostateczna  

d. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie wówczas , gdy : -nie wykonał pracy domowej, -nie 

przyniósł zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, -nie jest przygotowany do zajęć ( odpowiedź 

ustna , niezapowiedziana kartkówka). 

Obowiązkiem ucznia jest osobiste zgłoszenie na początku lekcji nieprzygotowania do zajęć. W ciągu 

semestru uczniowi przysługują dwa nieprzygotowania.  

5. Klasyfikacja śródroczna/roczna  

Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej od 1 do 6. Ocenę roczną wystawia 

się na podstawie uzyskanej oceny półrocznej i ocen cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu.  

Ocena śródroczna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Na ocenę 

śródroczną/roczną największy wpływ mają oceny uzyskane ze sprawdzianów i kartkówek. Ocenom 

przyporządkowane są wagi:  

 sprawdziany – waga 3 

 kartkówki – waga 2 

 odpowiedź ustna – waga 2 

 aktywność, praca na lekcji, zadanie domowe, zeszyt – waga 1 



Ostateczna ocena śródroczna/roczna wystawiana jest na podstawie:  

a. zdobytej przez ucznia wiedzy i nabytych umiejętności potwierdzonych ocenami 

 b.  postępy w nauce 

 c. zaangażowanie i aktywność  

d.  pracowitość, systematyczność 

 e.  wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

f. rozwiązywanie dodatkowych zadań 

g.  samodzielność pracy;  

6. Egzamin klasyfikacyjny 

 Uczeń może nie być klasyfikowany z przedmiotu jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

7. Zasady poprawy ocen 

a. Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną może ją poprawić w ciągu dwóch 

tygodni od daty rozdania prac (uczeń w porozumieniu z nauczycielem może poprawić także ocenę 

inną niż niedostateczna).  

b. Uczeń nieobecny na sprawdzianie pisze prace w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie 

później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły 

c. Jeśli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu otrzymuje oceną niedostateczną. 

d. Do poprawy oceny uczeń może przystąpić tylko raz 

e. Oceny uzyskane z kartkówek podlegają poprawie, w ciągu tygodnia od daty ich rozdania 

8. Sposoby informowania uczniów i rodziców 

a. Na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO 

b. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria 

c. Sprawdzone i ocenione sprawdziany otrzymują do wglądu uczniowie, zaś rodzice otrzymują do 

wglądu sprawdziany na życzenie. 

d. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku  

 


