
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

im. W.POLA W CZERSKU 

 

1.Przedmiotowy System Oceniania opracowany został na podstawie:  

•Rozporządzenia MENiS z dnia 30.04.2007r w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199 z 2004r)  

•Podstawy programowej z chemii dla liceum (zakres podstawowy i rozszerzony).  

•Programów nauczania: „Chemia. Kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i 

rozszerzonym” Wydawnictwa Nowa Era  

„To jest chemia” Wydawnictwa Nowa Era, „Chemia. Program kształcenia w zakresie 

rozszerzonym”  

•Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Liceum Ogólnokształcącego w Czersku 

2. Ocenie z chemii podlegają wiadomości i umiejętności podane do wiadomości 

uczniów, uwzględniające poziomy wymagań programowych.   

3. Nabyte umiejętności i przyswojone wiadomości uczeń będzie reprezentował 

poprzez: 

• prace pisemne - po zakończeniu działu,  

• prace pisemne krótkie - kartkówki,  

• odpowiedzi ustne,  

• prace typu projekt,  

• prace domowe,  

• aktywność na zajęciach,  

• pracę laboratoryjną, 

•udział w dodatkowych aktywnościach (koło przedmiotowe, Dzień Chemii)  

 

 



4. Kryteria ocen sprawdzianów i kartkówek:  

• uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy uzyska 96% liczby punktów 

• uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy uzyska 90% maksymalnej liczby 

punktów 

• uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy uzyska 70 % maksymalnej liczby punktów 

• uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy uzyska 50 % maksymalnej liczby 

punktów 

• uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy uzyska 30 % maksymalnej liczby 

punktów.  

Za korzystanie z pomocy typu ściągi na sprawdzianie czy kartkówce, uczeń 

otrzymuje od razu ocenę niedostateczną z danej pracy sprawdzającej jego 

wiadomości i umiejętności. W takiej sytuacji uczeń traci prawo do poprawy danej 

pracy. 

5. Kryteria oceny aktywności i postawy ucznia. 

Na lekcjach nauczyciel ocenia: zaangażowanie w tok lekcji, pracę laboratoryjną, 

wyrażanie własnej opinii, twórcze myślenie, pracę w grupie, komunikowanie się 

oraz przygotowania do lekcji (poszukiwanie materiałów, wysiłek organizacyjny).    

6. Za brak pracy domowej ( bez zgłoszenia nieprzygotowania ) uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną.   

7. Ustala się następujące kryteria poprawy oceny: 

Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania każdej zapowiedzianej pracy 

pisemnej. W sytuacji uzyskania takiego samego lub gorszego wyniku z poprawy 

ocena ta nie będzie wpisana do dziennika.  

8. Uczeń ma możliwość dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia 

nieprzygotowania (zgłoszonego na początku lekcji). Dla klas mających jedna godzinę 

chemii w tygodniu obowiązuje 1 nieprzygotowanie.   

9. Kartkówki niezapowiedziane sprawdzają wiadomości i umiejętności z trzech 

ostatnich lekcji. Zapowiedziane sprawdzają wiadomości i umiejętności z materiału 

podanego przez nauczyciela.  



10. Pracę klasową nauczyciel musi zapowiedzieć  z wyprzedzeniem co najmniej 

jednego tygodnia.   

11. Uczeń nieobecny w czasie zaplanowanego sprawdzianu lub zapowiedzianej 

kartkówki jest zobowiązany do napisania zaległej pracy w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem.  

12.Uczeń, który nie poprawił oceny w wyznaczonym terminie traci prawo do 

następnych poprawek tej pracy. 

13. Ocena semestralna uwzględnia wszystkie rodzaje form sprawdzające zdobyte 

umiejętności i wiadomości przez ucznia w danym semestrze.   

14. Uczeń ma możliwość podwyższenia oceny poprzez udział w konkursach i zajęcie 

punktowanego miejsca. 

15. Ocenom cząstkowym przypisuje się w dzienniku elektronicznym następujące 

wagi: 

•Praca klasowa, sprawdzian – waga 5  

•Kartkówka – waga 3  

•Odpowiedź ustna – waga 2 

•Praca domowa, plakat, gazetka – waga 1  

•Karty pracy – waga 1 lub 2 

•Praca laboratoryjna – waga 2  

•Matura próbna, test semestralny -waga 3 

Oceny z popraw mają odpowiednio wyższe wagi.  

 

  

16.Powtórki do matury:  

Uczniowie klas maturalnych, którzy zadeklarowali chęć zdawania chemii na maturze 

mają obowiązek zaliczyć na ocenę w klasie trzeciej cały materiał nauczania chemii w 

liceum. Powtarzanie materiału do matury odbywa się na zajęciach dodatkowych 

pod kierunkiem nauczyciela. Po zrealizowaniu na fakultetach określonej partii 



materiału uczniowie zgodnie z podanym przez nauczyciela harmonogramem 

zaliczają dany materiał na ocenę. Uczniowie nie uczestniczący w zajęciach 

fakultatywnych mają obowiązek przygotować się do powtórek we własnym zakresie 

i zaliczyć je na ocenę z pozostałymi uczniami wg harmonogramu. Oceny z powtórek 

wpływają na ocenę końcową z przedmiotu. Jeśli uczniowie zadeklarowali chęć 

zdawania matury z chemii w trakcie trwania semestru, mają obowiązek zaliczenia 

wszystkich zaległych sprawdzianów powtórzeniowych do końca roku szkolnego. 

Niezaliczenie tego materiału skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej na koniec 

roku. 

mgr inż. Urszula Wojak 

 


