
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII
w Zespole Szkół nr 2

im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu

Przedmiotowy System Oceniania  (PSO) z  chemii  ma na celu  wspieranie  rozwoju  intelektualnego
i osobowos�ciowego  ucznia.  PSO  z  chemii  jest  zgodny  z  obowiązującymi  od  1 wrzes�nia 2019 roku
Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO) zawartymi w Statucie Szkoły. 

PSO z chemii obejmuje:

 Formy oceniania postępo� w ucznio� w.
 Skalę oceniania.
 Tryb poprawiania ocen.
 Ustalenia dotyczące nieprzygotowania ucznia do zajęc�.
 Inne kwestie dotyczące oceniania i ocen.
 Wymagania edukacyjne na poszczego� lne oceny.

Formy oceniania postępów uczniów

1. Sprawdzian obejmujący  zakres  wiadomos�ci  i  umiejętnos�ci  zawarty  w  połowie  działu
z podręcznika,  zapowiadany  z  co  najmniej  tygodniowym  wyprzedzeniem  i  wpisany
do terminarza w dzienniku elektronicznym. 

2. Test  obejmujący  zakres  wiadomos�ci  i  umiejętnos�ci  zawarty  w  połowie  działu  lub  całym
dziale z podręcznika,  zapowiadany z co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem i  wpisany
do terminarza w dzienniku elektronicznym. 

3. Test (zerowy) diagnostyczny dla ucznio� w klas pierwszych obejmujący zakres wiadomos�ci
i umiejętnos�ci  zawarty  w  podstawie  programowej  dla  szkoły  podstawowej,  zapowiadany
z co najmniej  tygodniowym  wyprzedzeniem  i  wpisany  do  terminarza  w  dzienniku
elektronicznym – wynik testu wpisany jest do dziennika, ale nie liczony do s�redniej.

4. Powtórki  maturalne  obejmujące  okres�lony  przez  nauczyciela  zakres  wiadomos�ci
i umiejętnos�ci  przewidziany  w  standardach  egzaminacyjnych.  co najmniej  tygodniowym
wyprzedzeniem i wpisywana do terminarza w dzienniku elektronicznym.

5. Kartkówka  polegająca  na  kro� tkim  sprawdzeniu  wiedzy  i  umiejętnos�ci  obejmujących
najwyz1ej trzy ostatnie tematy lekcyjne realizowanie najwyz1ej na pięciu ostatnich godzinach
lekcyjnych. 

6. Odpowiedź  ustna obejmująca  sprawdzenie  w  formie  ustnej  wiedzy  i  umiejętnos�ci
matematycznych ucznia z biez1ącego materiału lub w ramach lekcji powto� rzeniowej.

7. Zadanie domowe obejmujące ocenę pracy ucznia wykonanej w domu. 
8. Praca na lekcji – ocena obejmująca szeroko rozumiany wkład ucznia w proces nauczania

na lekcji. Ocenie moz1e podlegac� zaro� wno aktywnos�c�  na lekcji, jak i samodzielna lub grupowa
praca ucznio� w na lekcji

9. Aktywność – wszelkie formy aktywnos�ci na lekcji matematyki (zgłaszanie się do odpowiedzi,
zgłaszanie się do tablicy do rozwiązania zadania, podawanie pomysło� w rozwiązania zadania,
znajdowanie innych dro� g rozwiązan�  zadania, itp.)

10. Aktywność dodatkowa –  wszelkie formy aktywnos�ci  związanej  z  chemią mające miejsce
poza  lekcjami  chemii,  np.  uczestnictwo  w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych,
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przygotowanie wydarzen�  szkolnych związanych z chemią,  wykonanie  pomocy naukowych
itp.

Skala oceniania

W ocenianiu stosuje się szes�ciostopniową skalę oceniania 1 – 6 (1 – ocena niedostateczna, 2 – ocena
dopuszczająca, 3 – ocena dostateczna, 4 – ocena dobra, 5 – ocena bardzo dobra, 6 – ocena celująca).
Wymagania procentowe na poszczego� lne oceny przedstawiają się następująco:

OCENA

TESTY,
SPRAWDZIANY,

PRACE KLASOWE, 
POWTÓRKI

MATURALNE,
KARTKÓWKI:

MATURA PRÓBNA
TEST

DIAGNOSTYCZNY

W PRZYPADKU
OPINII/ORZECZEŃ

Z PORADNI
WNOSZĄCYCH O OBNIŻENIE

WYMAGAŃ

NIEDOSTATECZNY 0% -39% 0% - 29% 0% - 19%

DOPUSZCZAJĄCY 40% -60% 30% - 49% 20% - 39%

DOSTATECZNY 61% -75% 50% - 65% 40% - 54%

DOBRY 76% - 90% 66% - 80% 55% - 70%

BARDZO DOBRY 91% - 99% 81% - 99% 71% - 89%

CELUJĄCY
100% I/LUB ZADANIE

DODATKOWE
100% (PRACA
BEZBŁĘDNA)

90% - 100%

 W  przypadku  wartos�ci  progowych,  nauczyciel  moz1e  wystawic�  ocenę  z  plusem  lub
minusem.

 W  przypadku  braku  obecnos�ci  podczas  zaliczania  zaplanowanej  formy  nauczyciel
odnotowuje  w dzienniku  „0”.  Jes�li  uczen�  nie  uzupełni  brakującej  formy w ciągu  dwo� ch
tygodni od powrotu do szkoły nauczyciel moz1e wpisac� ocenę niedostateczną. W przypadku,
gdy uczen�  zaliczy formę nauczyciel usuwa z dziennika elektronicznego wpis „0”.

 W  przypadku  poprawy  oceny  niedostatecznej  nauczyciel  wpisuje  ocenę  pozytywną
w kolumnie – POPRAWA (ocena niedostateczna nie jest usuwana)

 Uczen�  ma prawo do poprawy kaz1dej oceny nie tylko niedostatecznej

Tryb poprawiania ocen

Uczen�  ma  prawo  do  jednorazowej  pro� by  poprawy  oceny  z  duz1ych  form  pisemnych  (testy,
sprawdziany, prace klasowe, zaliczenia maturalne). Uczen�  jest zobowiązany przystąpic�  do poprawy
tej oceny w terminie ustalonym z nauczycielem w terminie najwyz1ej dwo� ch tygodni od daty oddania
ocenionych prac. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem, termin ten
moz1e ulec przedłuz1eniu.

Ustalenia dotyczące nieprzygotowania ucznia do lekcji

1. Wszelkie  nieprzygotowania  do  lekcji  oraz  braki  zadania  domowego  są  odnotowywane
w dzienniku elektronicznym, za pomocą wpiso� w „bz” i „np”.
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2. Za nieprzygotowanie uwaz1a się brak opanowania wiedzy i umiejętnos�ci  z trzech ostatnich
temato� w lekcyjnych lub brak materiało� w niezbędnych do pracy na lekcji.

3. Za  brak  zadania  uwaz1a  się  niewykonanie  przez  ucznia  pracy  domowej  zadanej  przez
nauczyciela

4. Uczen�  ma prawo do jednego nieprzygotowania lub braku zadania domowego w ciągu jednego
semestru

5. W  przypadku  niewykorzystania  moz1 liwos�ci  nieprzygotowania  w  ciągu  danego  semestru,
moz1 liwos�c� ta nie przechodzi na kolejny semestr.

6. Nieprzygotowanie powinno byc� zgłaszane przed lekcją.
7. W przypadku dłuz1szej nieobecnos�ci ucznia na zajęciach (np. z powodu choroby), uczen�  ma

prawo  byc�  nieprzygotowany  na  pierwszej  lekcji  po  przyjs�ciu  do  szkoły  i wo� wczas  nie
dokonuje  się  z1adnych  wpiso� w  w  dzienniku  elektronicznym.  Jednakz1e,  uczen�  jest
zobowiązany  zgłosic�  taką  sytuację  przed  rozpoczęciem  lekcji,  podając  powo� d
nieprzygotowania,  oraz  uzupełnic�  braki  do  następnej  lekcji.  Nie  dotyczy  to  obowiązku
posiadania materiało� w niezbędnych do pracy na lekcji.

8. W przypadku posiadania przez ucznia więcej niz1  jednego wpisu „bz” lub „np” w ciągu jednego
semestru, nauczyciel ma prawo obniz1yc�  ocenę s�rodroczną lub kon� coworoczną, w stosunku
do wskazan�  s�redniej waz1onej w dzienniku elektronicznym.

Inne kwestie dotyczące oceniania i ocen

1. Uczen�  moz1e  nie  byc�  klasyfikowany,  jez1eli  brak jest  podstaw do ustalenia  s�ro� drocznej  lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecnos�ci ucznia przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za kto� ry przeprowadzana jest klasyfikacja. (Egzamin
klasyfikacyjny Statut § 139).

2. Jez1eli  uczen�  otrzyma  ocenę  niedostateczną  na  pierwszy  semestr,  ma  obowiązek  zaliczyc�
materiał z pierwszego semestru w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.

3. Zaro� wno uczen� , jak i rodzic mają prawo wglądu do prac klasowych, sprawdziano� w, testo� w
i kartko� wek ocenionych i gromadzonych przez nauczyciela.

4. Za udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach matematycznych uczen�  jest nagrodzony
oceną bardzo dobrą za aktywnos�c�, jes� li zas�  jego sukces dotyczy szczebla wyz1szego niz1  powiat
– oceną celującą.

5. Oceniając  wiedzę  i  umiejętnos�ci  ucznio�w  nauczyciel  uwzględnia  zalecenia  opinii/orzeczen�
(zawarte  w  IPET)  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  (dostosowanie  wymagan�
edukacyjnych/obniz1enie  wymagan�  edukacyjnych)  oraz/lub  bierze  pod  uwagę  jednostkę
chorobową, z kto� rą zmaga się uczen� . Nauczyciel informuje ucznia, kto� ry został objęty pomocą
psychologiczno-pedagogiczną  o dostosowaniach wymagan�  edukacyjnych do jego moz1 liwos�ci.

6. We wszystkich kwestiach nieujętych w PSO, stosuje się ustalenia Wewnątrzszkolnych Zasad
Oceniania (WZO), jako dokumentu nadrzędnego względem PSO.
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Wymogi edukacyjne (kryteria oceniania) z chemii w klasach LO i T

Ocenę celującą otrzymuje uczen� , kto� ry:

 ma i stosuje wiadomos�ci  oraz umiejętnos�ci  wykraczające poza zakres wymagan�  podstawy
programowej dla danego etapu kształcenia, 

 ma i stosuje wiadomos�ci oraz umiejętnos�ci z zakresu wymagan�  podstawy programowej dla
danego etapu kształcenia  i  stosuje  je  do rozwiązywania  zadan�  problemowych o wysokim
stopniu złoz1onos�ci, 

 formułuje problemy oraz dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,
 osiąga sukcesy  w konkursach i  olimpiadach chemicznych szczebla  wyz1szego niz1  szkolny  

lub na szczeblu szkolnym powyz1ej 95% przewidywanej punktacji. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczen� , kto� ry:

 opanował  w  pełnym  zakresie  wiadomos�ci  i  umiejętnos�ci  okres�lone  w  wymaganiach
podstawy programowej, 

 stosuje  zdobytą  wiedzę  i  umiejętnos�ci  do  rozwiązywania  problemo� w  oraz  zadan�
problemowych (nowych), 

 wykazuje duz1ą samodzielnos�c�  i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystac�  z ro� z1nych z�ro� deł
wiedzy, np. układu okresowego pierwiastko� w, wykreso� w, tablic chemicznych, encyklopedii
i Internetu, 

 biegle  zapisuje  i  bilansuje  ro� wnania  reakcji  chemicznych  oraz  samodzielnie  rozwiązuje
zadania obliczeniowe o duz1ym stopniu trudnos�ci,

 projektuje i bezpiecznie przeprowadza eksperymenty chemiczne.

Ocenę dobrą uzyskuje uczen� , kto� ry:

 opanował w duz1ym zakresie wiadomos�ci i umiejętnos�ci okres�lone w wymaganiach podstawy
programowej, 

 poprawnie stosuje wiadomos�ci  i  umiejętnos�ci  do samodzielnego rozwiązywania typowych
zadan�  lub problemo� w,

 korzysta  z  układu okresowego  pierwiastko� w chemicznych,  wykreso� w,  tablic  chemicznych
i innych z�ro� deł wiedzy chemicznej, 

 zapisuje i bilansuje ro� wnania reakcji chemicznych, 
 bezpiecznie wykonuje dos�wiadczenia chemiczne,
 samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o s�rednim stopniu trudnos�ci.

Ocenę dostateczną uzyskuje uczen� , kto� ry:

 opanował w podstawowym zakresie wiadomos�ci i  umiejętnos�ci  okres�lone w wymaganiach
podstawy programowej, kto� re są konieczne do dalszego kształcenia,

 z  pomocą  nauczyciela  poprawnie  stosuje  wiadomos�ci  i  umiejętnos�ci  do rozwiązywania
typowych zadan�  lub problemo� w,

 korzysta z pomocą nauczyciela z takich z�ro� deł wiedzy, jak: układ okresowy pierwiastko� w,
wykresy, tablice chemiczne,

 z pomocą nauczyciela  zapisuje  i  bilansuje  ro� wnania  reakcji  chemicznych oraz  rozwiązuje
zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudnos�ci,

 z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje dos�wiadczenia chemiczne.

Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczen� , kto� ry:

 ma pewne braki w wiadomos�ciach i umiejętnos�ciach okres�lonych w wymaganiach podstawy
programowej, ale nie przekres�lają one moz1 liwos�ci dalszego kształcenia,
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 rozwiązuje,  z  pomocą nauczyciela,  typowe  zadania  teoretyczne  i  praktyczne o niewielkim
stopniu trudnos�ci,

 z  pomocą  nauczyciela  bezpiecznie  wykonuje  proste  eksperymenty  chemiczne,  zapisuje
proste wzory i ro� wnania reakcji chemicznych.

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczen� , kto� ry:

 nie  opanował  wiadomos�ci  i  umiejętnos�ci  okres�lonych  w  wymaganiach  podstawy
programowej, kto� re są konieczne do dalszego kształcenia,

 nie  potrafi  rozwiązywac�  zadan�  teoretycznych   lub  praktycznych  o  niewielkim  stopniu
trudnos�ci nawet przy pomocy nauczyciela,

 nie zna symboliki chemicznej, 
 nie umie napisac� prostych wzoro� w chemicznych i najprostszych ro� wnan�  chemicznych nawet 

z pomocą nauczyciela, 
 nie  potrafi  bezpiecznie  posługiwac�  się  prostym  sprzętem  laboratoryjnym  i odczynnikami

chemicznymi.

PSO obowiązuje od 01.09.2021
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