
Formy i sposoby sprawdzania wiedzy ucznia z chemii w klasie VII I VIII. 

1. Nauczanie chemii odbywa się zgodnie z programem edukacyjnym „Program 

nauczania chemii w szkole podstawowej” autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin, 

zgodnych z obowiązującymi podstawami programowymi. 

2. Program realizowany jest tygodniowo w kolejnych klasach w ciągu: w kl. VII 

– 2 godz./tyg., w kl. VIII – 2 godz./tyg. 

3. Ocenianie ma na celu: 

 - przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć, 

- motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

- dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), także nauczycielom i dyrektorowi 

szkoły informacji o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie pracy 

uczniów nad własnym rozwojem oraz o postępach uczniów w nauce, 

4. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów w następujących 

obszarach: wiedza i jej stosowanie w praktyce, kształcone umiejętności oraz 

aktywność i zaangażowanie. 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma służyć monitorowaniu pracy 

ucznia, rozpoznawaniu poziomu umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości przyrodniczych. Ocenie podlegają: 

• Wypowiedzi ustne dotyczące wiadomości i umiejętności z chemii (przynajmniej raz 

w semestrze). Podstawą oceny jest rzeczowość, stosowanie języka przedmiotu, 

formułowanie dłuższych wypowiedzi. Przy odpowiedzi obowiązuje znajomość 

materiału z trzech ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji powtórzeniowej z całego 

działu. 

• Sprawdziany pisemne sprawdzające wiadomości i umiejętności, przeprowadzane po 

zakończeniu każdego działu. Będą zapowiedziane przynajmniej 2 tygodnie 

wcześniej. W przypadku nieobecności ucznia w tym dniu w szkole obowiązek 

napisania sprawdzianu zostaje przesunięty na następną, najbliższą lekcję. W 

przypadku dłuższej nieobecności, spowodowanej np. chorobą, uczeń może uzgodnić 

z nauczycielem inną formę i termin zaliczenia materiału objętego sprawdzianem. 

• Kartkówki obejmujące wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji (nie 

muszą być zapowiadane) lub z większej partii materiału (zapowiadane wcześniej). 

• Prezentacja wiedzy i umiejętności oceniana w trakcie trwania lekcji , obejmująca 

ustne udzielanie odpowiedzi na pytania związane z zagadnieniami poruszanymi w 

czasie lekcji lub inne zadania czy doświadczenia powierzone uczniowi do 

wykonania. 

• Pod ocenę brane są również zajęcia dodatkowe ucznia np. praca ucznia  w kole 

naukowym jak również wszelkie dodatkowe pracy czy projekty które uczeń 

wykonuje z tego przedmiotu. 



• Rozwiązywanie zadań rachunkowych. Podstawą oceny jest znajomość 

odpowiednich praw i wzorów, samodzielność pracy i poprawność rozwiązania. 

• Osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

•  Praca indywidualna i w grupie oceniana jest oceną cząstkową. Dodatkowe prace 

zlecane przez nauczyciela oceniane są oceną cząstkową. 

• Prace długoterminowe np., referaty, prezentacje multimedialne, plakaty,projekty 

edukacyjne 

  

6. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

- posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

- posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  

specjalistycznej, specyficznych trudnościach w uczeniu się, 

- objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w 

szkole. 

 

7. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych). 

8.  Każdą ocenę z pisemnych i ustnych form sprawdzania umiejętności lub 

wiadomości ucznia wpisuje się do elektronicznego. 

9.  Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na 

zajęciach dydaktycznych. 

11. Nauczyciel ma prawo sprawdzać bieżącą wiedzę uczniów za pomocą krótkich 

kartkówek (pisemnych form sprawdzania wiedzy nie dłuższych niż 15 minut trwania 

lekcji) podczas każdej lekcji. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 

12. Uczeń zobowiązany jest uzupełnić braki w zapisie i wiadomościach oraz odrobić 

pracę domową, jeśli był nieobecny w szkole, bez względu na przyczynę 

nieobecności. 

13. Uczeń, który nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na lekcji może otrzymać 

cząstkową ocenę niedostateczną. 

14. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich 

dzieci: 

- na najbliższym po sprawdzianie dyżurze, w czasie indywidualnych spotkań z 

nauczycielem przedmiotu, 

- na zebraniach ogólnych z rodzicami, 

15.Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach 

cząstkowych i semestralnych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie 

indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem, oraz za pośrednictwem 



elektronicznego dennika lekcyjnego. Na życzenie rodziców, podczas takich spotkań, 

są udostępniane do wglądu pisemne sprawdziany. Ponadto metody oceniania i 

kryteria ocen z chemii zamieszczone są na stronie internetowej szkoły. 

16. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli 

stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy . 

Stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu może być podstawą 

wystawienia oceny niedostatecznej. 

17. Nauczyciel oddaje sprawdziany i prace pisemne w terminie jednego tygodnia od 

momentu napisania go przez uczniów. 

18. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub innej formy 

oceniania w ciągu dwóch tygodni. W przypadkach indywidualnych nauczyciel może 

ustalić dłuższy termin lub inną formę sprawdzania wiedzy. Dopuszcza się poprawę 

innej oceny niż niedostateczna po wcześniejszym ustaleniu tego z nauczycielem. 

19. Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z systemem 

oceniania. Wymagania na poszczególne oceny są przekazane uczniom ustnie oraz 

znajdują się na szkolnej stronie internetowej. Oceny są jawne i wystawiane w oparciu 

o poznane kryteria. 

20. Sprawdziany są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego. 

21. Uczeń może również zostać oceniony za, - brak pracy na lekcji (uczeń nie notuje 

na lekcji, nie wykonuje ćwiczeń i poleceń nauczyciela), -odpowiedź ustną (na 

początku lekcji przypominana jest ostatnia lekcja lub „wyrywkowymi” pytaniami), 

22. Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana odbywa się zgodnie ze statutem 

szkoły. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o wyższą 

niż przewidywana ocenę roczną w trybie określonym w statucie szkoły. 

 23. Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących 

24. Brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, 

przyborów, itp.) może wpłynąć na ocenę pracy ucznia wyłącznie w sytuacjach 

uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia, a uniemożliwiających 

prowadzenie procesu nauczania i uczenia się. 

25 .W przypadku dłuższych prac pisemnych: 

- nauczyciel ustala termin sprawdzianu z dwutygodniowym wyprzedzeniem, 

- sprawdzian poprzedza powtórzenie i utrwalenie wiadomości, 

- sprawdzian zwykle będzie trwał 1 godzinę lekcyjną (czasem krócej), a kartkówka 

do 20 minut. Karkówki nie muszą być zapowiedziane, zazwyczaj obejmują materiał z 

trzech ostatnich lekcji.   

- uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania 

- nauczyciel omawia i poprawia błędy uczniów po sprawdzianie wspólnie z uczniami 

na zajęciach edukacyjnych, a ocenę wpisuje do dziennika elektronicznego, 

- jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, powinien to zrobić w terminie ustalonym z 

nauczycielem do dwóch  tygodni od powrotu do szkoły, 

- uczeń może poprawić ocenę po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem , 



- poprawa powinna odbyć się w ciągu tygodnia od oddania i omówienia pracy w 

terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem, 

- ocena otrzymana za poprawianą pracę pisemną wpisana jest jako kolejna do 

dziennika  elektronicznego. 

- prace pisemne przechowuje nauczyciel przedmiotu do końca zajęć edukacyjnych w 

danym roku szkolnym. 

26. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na 

koniec zajęć edukacyjnych w danej klasie. 

27.  Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższeni oceny przewidywanej zgodnie 

zapisem w statucie szkoły. 

 

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), wymagających 

skomplikowanej analizy i   rozwiązywania danego problemu. 

- formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk, 

- proponuje rozwiązania nietypowe, 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- stosuje 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 chemicznych, 

wykresów, tablic chemicznych, encyklopedii, internetu, 

- projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 

- biegle zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie 

rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

typowych zadań i problemów, 

- korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic 

chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej, 

- bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 

- zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych, popełniając przy tym niewielkie 

błędy. 

- samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do 

rozwiązywania typowych zadań i problemów, 



- z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy 

pierwiastków chemicznych, wykresy, tablice chemiczne, 

- z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 

- z pomocą nauczyciela zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz 

rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach z chemii, ale braki te nadal 

umożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. 

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności, 

- z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne, 

zapisuje proste wzory i równania reakcji 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 -nie opanował wiadomości i umiejętności z chemii,  a braki w wiadomościach i 

umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu 

- nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (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. 

 


