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Zakres podstawowy  

 

Skala ocen 

Skalę ocen stosowaną do oceniania bieżących osiągnięd uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 7 

września 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami) tworzą: 

ocena niedostateczna, 

ocena dopuszczająca, 

ocena dostateczna, 

ocena dobra, 

ocena bardzo dobra, 

ocena celująca. 

 

Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeo, który nie spełnia poziomu wymagao koniecznych:  

nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

nie potrafi rozwiązad zadao teoretycznych ani praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z 

pomocą nauczyciela, 

nie zna treści i zastosowao podstawowych praw, pojęd i systematyki chemicznej, 

nie potrafi sformułowad obserwacji doświadczenia chemicznego. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo, który spełnia wymagania konieczne dotyczące zapamiętania 

wiadomości: 

jest w stanie zapamiętad i przypomnied sobie treści podstawowych praw chemii, podstawowych 

właściwości chemicznych, najważniejszych zjawisk chemicznych, 

rozwiązuje przy pomocy nauczyciela proste zadania teoretyczne i praktyczne, 

poprawnie formułuje obserwacje dotyczące doświadczenia chemicznego. 

Do wymagao koniecznych jest zaliczane również opanowanie najbardziej przystępnych, najczęściej 



stosowanych i  praktycznych treści programowych. Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do 

dalszego kontynuowania nauki chemii oraz  przydatne w życiu codziennym. W świetle tego zapisu 

ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeo, który:  

ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej 

nauki, 

zna treśd podstawowych praw chemii, definicje najważniejszych wielkości, zapisuje właściwe prawa i 

wzory z przedstawionego zestawu, potrafi przygotowad tablice wzorów z zakresu zrealizowanego 

materiału, 

rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, odczytuje wartości z 

wykresów, umie sporządzid wykres na podstawie tabeli, potrafi zapisad wzorem prawa lub definicje, 

obliczyd wartośd definiowanych wielkości, wyprowadza jednostki, 

zna przykłady stosowania praw chemii w życiu codziennym.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który spełnia wymagania podstawowe dotyczące zrozumienia 

wiadomości. Uczeo przy niewielkiej pomocy nauczyciela:  

umie wyjaśnid, od czego zależą podstawowe właściwości chemiczne i struktura związków chemicznych, 

zna jednostki i relacje matematyczne wiążące zmienne występujące w prawach chemicznych, 

zna i potrafi wyjaśnid poznane prawa chemii oraz umie je potwierdzid odpowiednimi, prostymi 

eksperymentami.  

Wymagania podstawowe obejmują treści przystępne, proste, uniwersalne, niezbędne do dalszej nauki 

chemii, użyteczne praktycznie dla ucznia. Według brzmienia powyższego zapisu ocenę dostateczną 

uzyskuje uczeo, który:  

opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na podstawie wymagao 

minimum programowego, 

ma umiejętności określone na ocenę dopuszczającą oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne o średnim stopniu trudności, 

interpretuje wzory i prawa chemiczne w sposób odtwórczy, przekształca wzory, opisuje zjawiska, 

posługując się odpowiednią terminologią, z wykresu oblicza wartości wielkości chemicznych oraz 

wyznacza ich zmiany, interpretując wykresy.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który spełnia wymagania rozszerzające, które dotyczą stosowania 

wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych: 

posługuje się wiadomościami, które są rozszerzone w stosunku do wymagao podstawowych, 



potrafi samodzielnie rozwiązywad typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzysta przy tym ze 

słowników, tablic i innych pomocy naukowych, w tym w wersji elektronicznej.  

Wymagania obejmują treści o zwiększonym stopniu trudności, rozszerzone, przydatne do stosowania w 

chemii, użyteczne ogólnie w praktyce. Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który: 

nie przyswoił w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na 

poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, 

opanował umiejętności określone na ocenę dostateczną oraz poprawnie rozwiązuje i wykonuje 

samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, a także korzystając z wykresu, potrafi 

przedstawid występujące zależności w funkcji innych zmiennych, np. w postaci logarytmicznej, 

w obrębie danego działu umie powiązad różne prawa, zjawiska i zasady oraz zastosowad je do 

rozwiązania zadao rachunkowych i problemów teoretycznych, przeprowadza samodzielnie 

doświadczenie, stosując właściwe przyrządy i metody pomiarowe, a także poprawnie formułuje wniosek 

wynikający z doświadczenia.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który spełnia wymagania dopełniające dotyczące stosowania 

wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych. Uczeo stosuje wiadomości i umiejętności do: 

przeprowadzania szczegółowej analizy procesów chemicznych, 

projektowania doświadczeo potwierdzających najważniejsze prawa chemii oraz właściwości 

pierwiastków i związków chemicznych, 

rozwiązywania złożonych zadao obliczeniowych, np. wyprowadzania wzorów, analizy wykresów.  

Wymagania dopełniające obejmują treści o znacznym stopniu trudności, stosowane specjalistycznie. 

Wobec tego ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który:  

opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania realizowanym 

w danej klasie, 

opanował umiejętności określone na ocenę dobrą oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami 

z różnych działów chemii, logicznie je łączy, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne 

zawarte w programie nauczania, 

stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadao i problemów łączących różne działy chemii, 

swobodnie posługuje się terminologią chemiczną nie tylko po polsku, ale również np. po angielsku (w 

przypadku nauczania dwujęzycznego: w językach polskim i angielskim), 

potrafi zaprojektowad doświadczenie i przeprowadzid analizę wyników, uwzględniając rachunek błędów, 

a także podaje poprawne obserwacje sekwencji doświadczeo chemicznych i formułuje właściwy wniosek 

wynikający z przeprowadzonych reakcji następczych. 



 

Sposoby informowania o wymaganiach formalnych i merytorycznych 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).  

Uczeo jest informowany o ocenie w momencie jej wystawienia. W przypadku prowadzenia przez szkołę 

dziennika elektronicznego za moment wystawienia należy uważad również zapis w formie cyfrowej.   

Sprawdzone i ocenione prace klasowe są przechowywane przez nauczyciela do ostatniego dnia roku 

szkolnego. 

Uczeo i jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą otrzymad je do wglądu na zasadach określonych przez 

statut szkoły.  

Nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją merytorycznie, korzystając ze sformułowao użytych w 

przedmiotowych zasadach oceniania.  

Rodzice mogą na bieżąco monitorowad przez dziennik elektroniczny postępy w nauce swoich dzieci oraz 

są informowani o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, zgodnie z kalendarzem ogłoszonym 

przez dyrektora szkoły. 

W terminie ogłoszonym przez dyrektora szkoły, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, 

nauczyciel chemii jest zobowiązany poinformowad uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych 

z chemii i odnotowad to w dzienniku.  

W terminie ogłoszonym przez dyrektora szkoły, przed zakooczeniem roku szkolnego, nauczyciel chemii 

jest zobowiązany poinformowad ucznia, jaką wystawił mu przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną.  

Zasady sprawdzania osiągnięd i postępów w nauce 

Sprawdzanie stopnia opanowania umiejętności umożliwiają: 

praca klasowa, 

kartkówka, 

odpowiedź ustna, 

praca na lekcji, 

Sprawdzanie osiągnięd i postępów w nauce charakteryzuje się takimi cechami jak:  

obiektywizm, 

indywidualizacja, 

konsekwencja, 



systematycznośd, 

jawnośd. 

Zasady sprawdzania osiągnięd i postępów uczniów 

Prace klasowe muszą byd zapowiedziane z wyprzedzeniem co najmniej siedmiu dni kalendarzowych.  W 

przypadku szkół korzystających z dziennika elektronicznego za zapowiedź należy uważad również formę 

cyfrową widniejącą w kalendarzu elektronicznym.  

Każda praca klasowa musi byd poprzedzona lekcją powtórzeniową. Zapis ten nie dotyczy przekrojowych 

prac klasowych. 

Kartkówka jest formą sprawdzenia wiedzy bieżącej. Jeśli dotyczy trzech ostatnich lekcji, może byd 

niezapowiedziana. 

Termin poinformowania ucznia o ocenie z pracy pisemnej wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia 

napisania tej pracy. 

Uczeo może zgłosid jedno lub dwa nieprzygotowania w ciągu półrocza. Liczba nieprzygotowao jest 

uzależniona od liczby godzin przedmiotu realizowanego zgodnie z ramowym planem nauczania. W 

przypadku jednej lub dwóch godzin tygodniowo wynosi ona jedno nieprzygotowanie w ciągu półrocza, w 

przypadku ponad dwóch godzin tygodniowo – dwa nieprzygotowania.  

Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu go do odpowiedzi skutkuje otrzymaniem przez 

niego oceny niedostatecznej. 

Uczeo nieobecny nie podlega ocenianiu. 

Uczeo ma obowiązek zaliczyd wszystkie prace klasowe w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

W klasach pierwszych stosuje się „okres ochronny” (nie stawia się ocen niedostatecznych) przez 14 dni 

kalendarzowych. 


