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Przedmiotowe Zasady Oceniania  

z Chemii dla Szkoły Podstawowej 

opracowane przez Adrianę Wichowską - Misiak  

na podstawie Programu nauczania chemii w szkole podstawowej. 

 
 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii są całkowicie zgodne 

z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i stanowią tylko jego uzupełnienie. 

Sprawy, które nie są regulowane przez PZO z chemii reguluje WZO. Wymagania na 

poszczególne oceny zawarte są w ogólnych kryteriach oceny osiągnięć ucznia, 

w wymaganiach na poszczególne oceny.  

2. Ogólne kryteria oceny osiągnięć ucznia  z chemii: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

✓ w szerokim kontekście wykorzystuje wiedzę i umiejętności określone w podstawie 

programowej, 

✓ potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 

✓ systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji 

stosownie do posiadanego wieku, 

✓ samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych problemów, zarówno w czasie lekcji 

jak i w pracy pozalekcyjnej, 

✓ potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie 

zdobywać potrzebne wiadomości, 

✓ umie formułować problemy i dokonywać analizy do syntezy nowych zjawisk, 

✓ proponuje rozwiązania nietypowe, 

✓ osiąga sukcesy w konkursach, 

✓ potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji będącej 

skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy. 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

✓ opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

✓ potrafi stosować 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, wykresów, tablic, zestawień, 

✓ potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne, 

✓ potrafi biegle pisać wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych, 

✓ potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych. 
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Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który: 

 

✓ opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

✓ poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

typowych zadań lub problemów, 

✓ potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł 

wiedzy chemicznej, 

✓ potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne, 

✓ potrafi  pisać wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych, 

✓ potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych. 

 

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, typowych zadań lub problemów, 

✓ potrafi korzystać, z pomocą nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak: układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice, 

✓ z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne, 

✓ potrafi, z pomocą nauczyciela pisać wzory sumaryczne i strukturalne związków 

chemicznych, pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

✓ ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, 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 proste równania chemiczne. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

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

konieczne do dalszego kształcenia, 

✓ nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym 

stopniu trudności nawet z pomocą 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. 

 

3. Głównym celem PZO z chemii jest ułatwienie uczniowi kontroli własnych postępów 

w nauce.  
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4. Z chemii uczeń może dostać ocenę za nieprzygotowanie, odpowiedź ustną,     

kartkówkę, sprawdzian, pracę klasową, aktywność, dodatkowe prace pisemne 

i samodzielnie wykonane pomoce do doświadczeń.  

5. Nieprzygotowanie, odpowiedź ustną, kartkówkę, sprawdzian, pracę klasową oraz 

prace dodatkowe regulują odpowiednie paragrafy Wewnątrzszkolnych Zasad 

Oceniania. Pod pojęciem aktywność należy rozumieć pracę na lekcji, w domu i na 

forum szkoły. Aktywność oceniana jest plusami i minusami. Plusa otrzymuje uczeń, 

który wyróżnia się pracą na lekcji, natomiast minusa otrzymuje uczeń, który nie 

wypełnia poleceń nauczyciela i nie angażuje się w pracę na lekcji. Plusa otrzymuje 

również ten uczeń, którego praca domowa przez niego przeczytana i sprawdzona 

przez nauczyciela wyczerpuje temat. Minusa można dostać za pracę domową, która 

napisana jest źle i nie wyczerpuje tematu. Zaangażowanie na forum szkoły może być 

ocenione plusami lub oceną - cyfrą. Bardzo częsta aktywność ucznia na lekcji może 

być oceniona za pomocą oceny. Decyzja w tej sprawie należy do nauczyciela.   

6. Pięć plusów oznacza ocenę bardzo dobrą. Za cztery plusy uczeń, jeżeli wyrazi chęć    

może otrzymać ocenę dobrą, za trzy plusy dostateczną, za dwa dopuszczającą. Pięć    

minusów oznacza ocenę niedostateczną.  

7. Oceny za nieprzygotowanie, odpowiedź ustną, aktywność, kartkówkę, sprawdziany, 

prace klasowe i prace dodatkowe wpisywane są do dziennika.  

8. Wystawiając ocenę semestralną nauczyciel w pierwszej kolejności bierze pod uwagę    

oceny z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac    

domowych, ocen z plusów i minusów, prac dodatkowych.  

 


