
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII 

w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Łodzi obowiązują od 

01.09.2022r. 

  

1. Ocenianie wiedzy i umiejętności odbywa się systematycznie, w różnych formach, w 

warunkach zapewniających obiektywność oceny.   

2. Cele oceniania:  

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  

- udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju  

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce  

- dostarczenie rodzicom, nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia.  

3. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania określa obowiązująca skala ocen:        

OCENA  SKRÓT LITEROWY  OZNACZENIE CYFROWE  

celujący cel. 6 

bardzo dobry bdb. 5 

dobry db. 4 

dostateczny dost. 3 

dopuszczający dop. 2 

niedostateczny ndst. 1 

 

4. W klasach dwujęzycznych za wiedzę i umiejętności uczeń otrzymuje ocenę w postaci 

punktów. Tylko ocena śródroczna i roczna mają postać standardowych ocen szkolnych (w 

skali od 1 do 6). Na lekcjach chemii w klasach dwujęzycznych obowiązuje punktowy system 

oceniania. W systemie tym zamiast standardowych ocen cząstkowych wpisuje się do 

dziennika elektronicznego Librus uzyskaną przez ucznia liczbę punktów z danej pracy. 

Na koniec półrocza I i II obliczana jest średnia punktów liczona jako stosunek sumy punktów 

uzyskanych przez ucznia do sumy punktów możliwych do zdobycia. 

Ocena roczna liczona jest jako stosunek sumy wszystkich punktów uzyskanych przez ucznia 

w ciągu roku szkolnego do sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia. 

5. Ocenianiu podlegać będą:  

a. testy sprawdzające obejmujące treści całego działu, zapowiadane tydzień wcześniej, 

co najmniej jeden w półroczu;  

b. odpowiedzi z mniejszej partii materiału w formie pisemnej (testy kształtujące) lub 

ustnej (np. udział w dyskusji), jeżeli nie będą zapowiedziane — z trzech ostatnich tematów 

zajęć;  

c. ćwiczenie praktyczne wykonane podczas zajęć szkolnych;  

d. zadania zespołowe;  

e. sprawozdania z warsztatów laboratoryjnych;  



f. prezentacja samodzielnej pracy ucznia.  

6. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie:  

• prac pisemnych – zgodnie z punktacją podaną w statucie szkoły,  

• wypowiedzi ustnej — poprawność, treść i logika wypowiedzi, stosowanie języka 

przedmiotu,  

• ćwiczenia praktycznego — wykonanie, opis, wnioskowanie,  

• pracy dodatkowej - zgodność z tematem, dobór i układ treści, estetyka pracy, 

wykorzystanie różnych źródeł oraz zawartość elementów dodatkowych.  

7. Formy sprawdzania postępów w nauce  

Oceny cząstkowe mogą być wynikiem:  

a. odpowiedzi ustnej ucznia,  

b. rozwiązywania zadania przy tablicy lub samodzielnie w ławce,  

c. pracy domowej,  

d. 15 minutowej kartkówki obejmującej materiał z nie więcej niż 3 ostatnich  tematów 

lekcyjnych,  

e. sprawdzianu obejmującego materiał z jednego działu,  

f. pracy twórczej indywidualnej lub grupowej, w której wykorzystane zostały różne 

źródła informacji i narzędzia,  

g. wykonania doświadczenia chemicznego lub zadania praktycznego.  

8. Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową oceniającą stopień jego zaangażowania; wówczas 

ocenie podlegają:  

a. praca na lekcji – oceniana za pomocą „+” lub „-”   

5 plusów – ocena:  bardzo dobry  

4 plusy – ocena:  dobry  

3 plusy – ocena: dostateczny  

2 plusy – ocena: dopuszczający  

2 minusy – ocena: niedostateczny  

„-” uczeń może otrzymać za brak cząstkowej wiedzy wynikający z toku bieżącej lekcji,  

b. umiejętność pracy w grupie,  

c. umiejętność pomocy słabszemu uczniowi,  

d. dokładność.  

9. Sposób powiadamiania uczniów o pisemnej formie sprawdzania postępów w nauce:  

a. sprawdzian  jest zapowiadany przynajmniej na 1 tydzień wcześniej. Przewidywany 

termin sprawdzianu odnotowywany jest w dzienniku Librus.  

b. kartkówka zapowiadana jest na wcześniejszej lekcji lub jest niezapowiadana  

c. temat referatu lub innej samodzielnej pracy długoterminowej ogłaszany jest na lekcji  i 

na niej ustalany jest termin przedstawienia prac.  

10. Sprawdziany pisemne oceniane są w skali punktowej wg zasad zamieszczonych w 

statucie szkoły.  



11. Ze sprawdzianu lub z kartkówki uczeń, w systemie ocenowym,  nie punktowym, 

otrzymuje oceny wynikające z określonej ilości uzyskanych punktów przelicznych na skalę 

procentową. 

40% ocena 1+ 

45% ocena 2 

55% ocena 2+ 

60% ocena 3 

70% ocena 3+ 

75% ocena 4 

85% ocena 4+ 

90% ocena 5 

95% ocena 5+ 

97% ocena 6 

Przeliczanie punktów na stopnie szkolne odbywa się według następującej skali procentowej 

w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania punktów: 

ocena: 

dopuszczający od 45% 

dostateczny od 60 % 

dobry 75 % 

bardzo dobry 90% 

celujący 97% 

12. W systemie punktowym obok uzyskanej w pierwszym terminie liczby punktów 

pojawia się kolejna liczba uzyskana w poprawkowym terminie. 

13. Zasady oceniania okresowego i końcoworocznego oraz warunki poprawy i zaliczenia 

sprawdzianu, na którym uczeń był nieobecny zapisane są w statucie szkoły. 

14. W przypadku frekwencji poniżej 80% (na przedmiocie realizowanym na poziomie 

rozszerzonym), a więc braku możliwości wykonywania w trakcie zajęć ćwiczeń 

kształtujących kluczowe umiejętności, uczeń będzie zobowiązany do wykonania 

odpowiednich zadań podlegających ocenie oraz napisania testu „frekwencyjnego” (w 

terminie podanym przez nauczyciela).  

15. W przypadku jednej godziny chemii w tygodniu istnieje możliwość zgłoszenia 

jednego nieprzygotowania w półroczu a w przypadku większej liczby godzin chemii w 

tygodniu dwóch nieprzygotowań w półroczu. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie 

nauczycielowi  na początku zajęć. Nieprzygotowanie nie dotyczy tych zajęć, na które jest 

zapowiedziana jakakolwiek forma kontroli postępów ucznia albo polecono przygotowanie 

odpowiedniego zasobu wiedzy (sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne itp.). Zgłoszenie 

nieprzygotowania nie zwalnia z udziału w ćwiczeniu praktycznym. Nadliczbowe 

nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.  W przypadku klas 

dwujęzycznych, jeżeli uczeń zgłosi nieprzygotowanie, a wyczerpał już przewidziany limit 

nieprzygotowań otrzymuje wpis 0 punktów na 5. 


