
Przedmiotowe ocenianie ucznia 

obowiązujące 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku – Kamiennej 

przedmioty: chemia 

 

Przedmiotowe ocenianie ucznia zostało opracowane w oparciu o wytyczne zawarte w: 

- Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania                  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534); 

- Rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

-  Rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 1278) zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych; 

- Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania              

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.), § 3 ust.3 i ust. 4; 

- Statucie Szkoły; 

- Podstawie Programowej z chemii. 

1. Cele ogólne nauczania: 

- rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności s stosunku do wymagań programowych; 

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów w tym zakresie; 

- motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

- pomaganie uczniom w samodzielnym uczeniu się; 

- informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach, uzdolnieniach ucznia; 

- dostarczanie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości 

doboru metod i technik pracy z uczniem. 

2. Zasady bieżącego oceniania: 

a) narzędzia kontroli: 

praca klasowa – 
waga 3 

sprawdzian – 
waga 2 

sprawdzian – 
waga 1 

odpowied
ź ustna – 
waga 2 

aktywność ucznia 
– waga 1 

diagnoza 
wstępna 

sprawdzian  
okresowy – 
waga 3 

trwa co najmniej 
jedną godzinę 
lekcyjną, 
przeprowadzana 

pisemna forma 
sprawdzenia 
wiadomości z 
niewielkiej partii 

dotyczy 
materiału z  
ostatniej lekcji, 

dotyczy 
materiału z 
trzech 
ostatnich 

zaangażowane 
ucznia, sprawne 
operowanie wiedzą 
chemiczną, 

nie podlega 
ocenie 
uwzględnianej 
w procesie 

obejmujące całe 
półrocze, 
poprzedzone 
powtórzeniem i 



po zakończeniu 
jednego lub kilku 
działów, 
zapowiadana z co 
najmniej 
tygodniowym 
wyprzedzeniem, z 
wpisem do 
terminarza 
dziennika 
elektronicznego, 
sprawdzana w 
ciągu 2 tygodni,                            
ocena z pracy 
klasowej zostanie 
podświetlona                
w dzienniku 
elektronicznym na 
kolor czerwony. 

materiału, 
obejmuje nie 
więcej niż 3 
jednostki 
lekcyjne, nie 
musi być 
zapowiedziany 

nie musi być 
zapowiedziany 

lekcji, ocena 
krótko 
uzasadniana 
przez 
nauczyciela 

umiejętność 
rozwiązywania 
trudniejszych 
problemów, 
rozwiązywanie 
ćwiczeń 
dodatkowych, 
przygotowywanie 
prezentacji 
multimedialnych, 
przygotowywanie 
referatów, 
rozwiązywanie 
dodatkowych zadań 
domowych, 
opracowanie 
ciekawych 
materiałów – 
plansz, plakatów, 
itp. 

oceniania 
śródrocznego i 
rocznego 

zapowiedziane z 
2-tygodniowym 
wyprzedzeniem 
(obowiązuje 
odnotowanie w 
dzienniku 
lekcyjnym) 

 

b) Zasady obowiązujące w ocenianiu: 

▪ ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia; 

▪ w kształceniu na odległość ocenianiu podlegają również: projekty, prace wytwórcze, prace domowe i inne formy 

zlecone przez nauczyciela - podczas kształcenia na odległość wszystkie oceny uzyskiwane przez ucznia mają wagę 

1; 

▪ oceny są jawne dla rodziców i uczniów; 

▪ prace klasowe poprzedzone są powtórzeniem (w przypadku więcej niż jednej godziny chemii tygodniowo), 

nauczyciel podaje zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności; 

▪ sprawdziany wagi 1 lub 2 nie muszą być zapowiadane; 

▪ uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go zaliczyć na najbliższej lekcji lub w terminie uzgodnionym                                     

z nauczycielem; 

▪  przypadku dłuższej nieobecności ucznia (2 tygodnie i więcej) nauczyciel ustala z uczniem termin i formę zaległego 

materiału i może odstąpić od wstawienia nieprzygotowania; 

▪ uczeń ma obowiązek zaliczyć wszystkie zalegle prace pisemne na 30 dni kalendarzowych przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

▪ uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę (za wyjątkiem oceny celujący), z jednej wybranej pracy klasowej                                    

w semestrze w ustalonym terminie (ostatecznie liczona do średniej jest ocena wyższa); uczeń może poprawić 

wybraną pracę klasową jeden raz; 

▪ pozostałe formy sprawdzenia wiadomości nie podlegają poprawie; 

▪ procedura poprawiania ocen winna zakończyć się na 10 dni roboczych przed klasyfikacją śródroczną lub roczną; 

▪ na miesiąc przed klasyfikacją roczną nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów i rodziców o 

przewidywanych ocenach niedostatecznych; 

▪ uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania, w formie uzgodnionej z nauczycielem 1 raz w semestrze (za 

wyjątkiem zapowiadanych prac pisemnych); przez nieprzygotowanie rozumie się: brak zeszytu, brak pracy 

domowej, brak gotowości do odpowiedzi; 



▪ korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy, np. telefonu 

komórkowego, stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej z danej pracy pisemnej; 

▪ dla ucznia z potwierdzonymi przez specjalistę dysfunkcjami poziom wymagań będzie dostosowany zgodnie                      

z wydanymi opiniami/orzeczeniami PPP; 

▪ ocena semestralna (śródroczna) i roczna ustalana jest na podstawie średniej ważonej, wagi ocen 

przyporządkowano w tabeli powyżej; 

▪ wartości średniej ważonej na poszczególne oceny są następujące: 

 

Średnia  

przynajmniej 2 przynajmniej 2,50 przynajmniej 3,50 przynajmniej 4,50 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 

 

▪ uczniowie mogą uzupełnić braki z przedmiotów w ramach konsultacji z nauczycielem; 

▪ uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec I semestru, musi zaliczyć ten semestr w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem, w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego; 

▪ nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu, informują uczniów oraz ich rodziców o: 

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

▪ sprawdziany oceniane są według skali: 

 

0-39% Powyżej 39%  do 
52% 

Powyżej 52%-
70% 

Powyżej 70%-
89% 

Powyżej 
89%%-poniżej 

100% 

100% 

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

 

▪ testy diagnostyczne oceniane są według skali: 

 

0-30% 31-50% 51-70% 71-82% 83%-poniżej 
100% 

100% 

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

 

 

Elementy oceniania kształtującego na lekcjach chemii 

Ocenianie kształtujące to przekazywanie informacji uczniom, w sposób, który pomaga się uczyć. 

 

1. Nauczyciel określa jasno cel lekcji, sprawdza po lekcji, czy ten cel został osiągnięty; 



2. Nauczyciel ustala z uczniami, co dokładnie będzie podlegało ocenianiu, na co będzie zwracać 

uwagę; 

3. Nauczyciel uświadamia uczniom, co w danej pracy zostało wykonane poprawnie, jak należy 

poprawić ewentualne błędy; 

4. Nauczyciel formułuje pytania kluczowe, które skłania uczniów do myślenia, angażuje uczniów                

w lekcję (zadaje pytania do wszystkich uczniów, a nie konkretnie do jednego, poszukiwanie 

odpowiedzi na problemy w parach, niekaranie za błędne odpowiedzi); 

5. Nauczyciel wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską (uczniowie wzajemnie recenzują swoje 

prace, dają sobie wskazówki dotyczące rozwiązywanych problemów). 

 

Opracowanie: Magdalena Magiera, Karolina Franczyk 


