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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Chemia 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W AUGUSTOWIE 
 
Przedmiotowy system oceniania jest przedstawieniem zasad oceniania wiedzy każdego 

ucznia po to by go wspierać do dalszej pracy. Ma charakter pewnej umowy społecznej, w 

której uczestniczą nauczyciele, uczniowie i ich rodzice (opiekunowie). Umowa społeczna 

obejmuje przestrzeganie jawności i zasad postępowania. 

§1 
Na lekcjach chemii oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów: 

1. Znajomość i rozumienie: 

✓ pojęć chemicznych 

✓ terminologii 

✓ faktów 

✓ kierunków i etapów rozwoju zjawisk chemicznych 

✓ klasyfikacji i kryteriów 

✓ praw, zasad, reguł i innego rodzaju uogólnień 

2. Prowadzenie rozumowań – sposób prowadzenia rozumowań. 

3. Rozumienie języka chemicznego, symboli i wzorów. 

4. Umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i środkami dydaktycznymi: 

✓ wykorzystanie prostych technik laboratoryjnych i posługiwanie się sprzętem 

✓ odczytywanie danych z wykresów, tablic i zestawień 

✓ korzystanie z instrukcji słownych, rysunkowych i pisemnych 

5. Umiejętność obserwacji zjawisk, dostrzegania symptomów reakcji chemicznych, 

zapisywania obserwacji i wniosków. 

6. Umiejętność przeprowadzenia eksperymentu, pomiaru i zestawienia właściwej 

aparatury. 

7. Umiejętność wykorzystania pomiarów, zestawienia wyników, oszacowania pomiarów, 

ustawienia zakresu dokładności pomiaru. 

8. Rozwiązywanie zadań chemicznych – stosowanie odpowiednich metod, sposobów 

wykonywania i otrzymanych rezultatów. 

9. Rozwiązywanie problemów. 

10. Praca projektowa – abstrakcyjność myślenia, sposób ujęcia zagadnienia. 

11. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 

12. Aktywność na lekcji. 

13. Praca w grupach. 

14. Wkład pracy ucznia. 

§2 
 

Forma oceniania wiadomości, umiejętności i aktywności. 

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia: 

a) Kontrola bieżąca: 

✓ odpowiedzi ustne, 

✓ zadania domowe, 

✓ aktywność ucznia na lekcji, 

✓ prace pisemne (prace klasowe, kartkówki, prace długoterminowe, prace typu 

projekt), 

✓ referaty, 

✓ wykonanie pomocy naukowych, 

✓ udział w konkursach. 

b) badania diagnostyczne (diagnoza wstępna – klasa 1, badania diagnostyczne – 

semestralne, diagnoza roczna – matura próbna) – formy te nie podlegają ocenie 

szkolnej. 

2. Wśród prac pisemnych wyróżniamy: 
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a) pracę klasową- trwającą 1-2 godziny lekcyjne, podsumowującą dział materiału; 

b) kartkówkę – trwającą do 20 minut, obejmującą materiał z nie więcej niż trzech 

ostatnich jednostek lekcyjnych 

c) prace długoterminowe, prace typu projekt – wykonywane najczęściej w domu 

wykorzystując różne źródła informacji. 

3. Formułowanie ocen bieżących w oparciu o wymagania na poszczególne oceny szkolne 

(dołączone do przedmiotowego systemu oceniania). 

4. Dodatkowe warunki.  

a) prace klasowe powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i 

poprzedzone wpisem do dziennika lekcyjnego, 

b) prace klasowe powinny być poprzedzone lekcją utrwalającą, która określi treści i 

umiejętności objęte późniejszą kontrolą, 

c) prace klasowe, kartkówki z poszczególnych treści, oceniane będą punktowo, a punkty 

przeliczane na oceny w następujący sposób. 

 

OCENA NORMA PROCENTOWA 

niedostateczna 0%- 33% 

dopuszczająca 34%-50% 

dostateczna 51%-74% 

dobra 75%-84% 

bardzo dobra 85%-91% 

celująca 92%-100% 

 

d) prace klasowe są obowiązkowe – jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może 

jej napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły  

( szczególnych przypadkach może być to inny termin ustalony z nauczycielem ) 

e) uczeń, który chce poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej na wyższą ma tylko 

jedną taką możliwość (zakres materiału, jak na pierwszej). Ocena z poprawionej pracy 

klasowej zostaje wpisana do dziennika obok oceny z pierwszej pracy klasowej. 

f) uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu 2 

tygodni od uzyskania informacji o ocenie 

g) kartkówki nie podlegają poprawie 

h) prace pisemne udostępnione są do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) 

na zasadach określonych przez nauczyciela. 

i) Przy ocenianiu ustnych uwzględniane będą: 

✓ zawartość rzeczowa 

✓ argumentowanie i uzasadniane 

✓ stosowanie poprawnego języka chemicznego 

✓ umiejętność formułowania myśli, zgodność z tematem 

✓ dodatkowe pytania naprowadzające obniżają ocenę 

h) przy ocenianiu aktywności ucznia uwzględniane będą: 

✓ częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi 

✓ praca w grupie, udział w dyskusji prezentacja rezultatów 

§3 
 

Ustalanie oceny semestralnej i rocznej. 

Każda wystawiana ocena semestralna lub roczna jest jawna i uzasadniona na prośbę 

ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna przez nauczyciela. Przy wystawianiu oceny 

semestralnej i rocznej bierze się pod uwagę hierarchię ocen końcowych nadając im 

rangę; 
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FORMY AKTYWNOŚCI RANGA 

praca klasowa 3p 

poprawa pracy klasowej 2p 

kartkówki 2p 

odpowiedzi ustne 2p 

przygotowanie do lekcji 1p 

aktywność 1p 

Ocena śródroczna/ końcoworoczna =ranga * ocena + ranga * ocena../ Suma rang 

otrzymanych ocen 

 

Wartość średniej ocena 

5,75 i powyżej celująca 

4,6 do 5,74 bardzo dobra 

3,6 do 4,59 dobra 

2,6 do3,59 dostateczna 

1,6 do 2,59 dopuszczająca 

Poniżej 1,59 niedostateczna 
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