
CHEMIA 

1. Wymagania ogólne: 

a) sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia: odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki, aktywność, zadania 

domowe, referaty, prezentacje itp. 

b) zasady oceniania: 

 ocena śródroczna i roczna nie jest średnią ocen za poszczególne formy. Najważniejsze są oceny  

za sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne, 

 w przypadku nieobecności na sprawdzianie (lub kartkówce zapowiedzianej) uczeń zalicza go 

w terminie do dwóch tygodni po powrocie do szkoły, 

 nauczyciel uwzględnia nieprzygotowanie ucznia do lekcji dwa razy w okresie, 

 każdy brak zadania domowego nauczyciel odnotowuje jako bz, 

 uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu pisemnego (lub kartkówki) w terminie do dwóch 

tygodni.  

2. Poziomy wymagań: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania, 

 stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 

 formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk, 

 proponuje rozwiązania nietypowe, 

 osiąga sukcesy w konkursach chemicznych. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie, 

 stosuje zdobytą wiedzą do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

 wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu 

okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, encyklopedii, Internetu, 

 projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 

 biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe 

o dużym stopniu trudności. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie, 

 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów, 

 korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i innych źródeł wiedzy 

chemicznej, 

 bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 

 zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych, 

 samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w programie, które są konieczne 

do dalszego kształcenia, 

 z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań 

i problemów, 

 z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków chemicznych, wykresy, 

tablice chemiczne, 

 z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne, 

 z pomocą nauczyciela zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe  

o niewielkim stopniu trudności. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie przekreślają one możliwości 

dalszego kształcenia, 

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

 z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne, zapisuje proste wzory i równania 

reakcji chemicznych. 


