
Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) z chemii dla  
klas I,II i III LO na rok szkolny 2022/2023 

 
Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii zostały opracowane na podstawie Wewnątrzszkolnych 
Zasadach Oceniania przyjętego w XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego  
w Warszawie. W odniesieniu do zagadnień nieujętych w przedmiotowych zasadach oceniania z chemii 
obowiązuje WZO i Statut Szkoły. 
 

 
I. Formy sprawdzania wiedzy: 

 
 
a) Prace klasowe: sprawdziany, prace klasowe obejmują większą partię materiału (zazwyczaj dany 

dział). Ilość prac pisemnych jest uzależniona od ilości przeriobionych działów. Sprawdzian jest 
zapowiedziany co najmniej jeden tydzień przed terminem jego przeprowadzenia i poprzedzony 
lekcją powtórzeniową (na której podany jest zakres szczegółowych wymagań). 
 

b) Kartkówki: mogą obejmować materiał z 3 ostatnich lekcji, bądź z pracy domowej i nie muszą być 
zapowiedziane. Uzyskane z nich oceny nie podlegają poprawie. Czas trwania do 15 minut - 
ocena z kartkówki nie podlega poprawie, chyba, że nauczyciel podejmie inną decyzję. W razie 
nieobecności uczeń zobowiązany jest poddać się tej formie sprawdzenia wiadomości na 
zasadach określonych przez nauczyciela.  

 
c) Zadania domowe: w formie dłuższej lub krótszej wypowiedzi (referatu, opisu, notatki, albo  

w formie odpowiedzi na postawione pytania). W zależności od rodzaju pracy pisemnej uczeń 
otrzymuje cyfrową ocenę, lub „+”. Zadania domowe będą kontrolowane i sprawdzane 
wyrywkowo. Nie przewiduje się poprawy ocen z prac domowych. 
 

d) Odpowiedzi ustne: obejmują zakres 3 tematów lekcji i są oceniane w skali pięciostopniowej.  
W uzasadnionych przypadkach ocenie podlega również wypowiedź na temat bieżącej lekcji 
(rekapitulacja pierwotna). Uczeń powinien przynajmniej raz w semestrze uczestniczyć w tej 
formie sprawdzania wiadomości i umiejętności. Ocenie podlega: zawartość merytoryczna 
wypowiedzi, w tym posługiwanie się terminologią chemiczną, stosowanie języka chemicznego, 
kompozycja logiczna i spójność rozwiązania, umiejętność uzasadniania i argumentowania, 
formułowania myśli, wyrażania sądów i opinii, jasność i precyzyjność wypowiedzi, poprawność 
językowa. Oceny z odpowiedzi poprawiamy następną oceną. 
 

e) Inne: prowadzenie zeszytu przedmiotowego – sporządzanie notatek z lekcji, aktywny udział w 
lekcji, prace dodatkowe.  

 
 
 
 
 
 



II. Kryteria oceniania: 
 

 
1. W przypadku prac pisemnych stosowana jest punktacja: 

 

(0% - 50%> - ocena niedostateczna; 

(50% do 60%> - ocena dopuszczająca; 

(60% do 74%> - ocena dostateczna; 

(75% do 86%> - ocena dobra: 

(86% do 95%> - ocena bardzo dobra; 

(95% do 100%> - ocena celująca. 

 
Ocen celujących nie przewiduje się w przypadku krótkich sprawdzianów i kartkówek.  
 

2. W przypadku odpowiedzi ustnych stosuje się oceny: 
 

Bdb (5) - to odpowiedź bezbłędna, samodzielna, wyczerpująca  
Db (4) - to odpowiedź bezbłędna, samodzielna, niepełna  
Dst (3) - to odpowiedź bezbłędna, niepełna z małą pomocą nauczyciela  
Dop (2) - to odpowiedź błędna, lecz przy dużej pomocy nauczyciela uczeń rozwiązuje zadanie  
o niewielkim stopniu trudności  
Ndst (1) - brak odpowiedzi, odpowiedź wykazująca absolutny brak opanowania wiadomości określonych 
programem; uczeń nie potrafi rozwiązać zadania o znikomym stopniu trudność nawet przy pomocy 
nauczyciela.  
 

3. Jeżeli nieobecność ucznia na sprawdzianie jest usprawiedliwiona, uczeń powinien napisać 
sprawdzian w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

4. Wyniki sprawdzianu są ostateczne i mogą być poprawione w wyjątkowych sytuacjach (decyzja 
nauczyciela, po wysłuchaniu uwag ucznia). 

5. Prace klasowe muszą być sprawdzone, ocenione i omówione przez nauczyciela w ciągu dwóch 
tygodni od daty przeprowadzenia sprawdzianu.  

6. Prace klasowe po sprawdzeniu i omówieniu zostają pokazane uczniom na lekcji. 
7. Uczeń może poprawić jeden sprawdzian w semestrze – termin poprawy ustala z nauczycielem.  
8. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza (przy czterech godzinach tygodniowo) i raz (przy 

jednej godzinie tygodniowo) być nieprzygotowanym do lekcji. Nieprzygotowanie zgłasza 
nauczycielowi na początku zajęć, w trakcie czynności organizacyjnych.  
 

  



III. Kryteria oceniania udziału ucznia w lekcji: 
 

Aktywność ucznia podczas lekcji, krótkie odpowiedzi są oceniane plusami. Po zgromadzeniu  
3 znaków (+) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  

 
a) Za aktywne uczestniczenie w lekcji: zgłaszanie się do odpowiedzi, pracę w grupie, zgłaszanie 

pomysłów i rozwiązań postawionych problemów uczeń może otrzymać plusa „+”. 
b) Uczeń może otrzymać minusa ,,-", gdy biernie uczestniczy w lekcji, nie potrafi sformułować 

wniosku, nie udzieli odpowiedzi na pytanie z podsumowania tematu, za zgłoszoną 
niedokończoną pracę domową, (jeżeli uczeń zatai brak pracy domowej, brak zeszytów otrzymuje 
ocenę niedostateczną). Trzy minusy „-” dają ocenę niedostateczną.  

c) Brak jakiejkolwiek pracy ucznia na lekcji, pomimo kontroli i zwracania uwagi przez nauczyciel 
oraz niewykonanie żadnego ćwiczenia i zadania może skutkować oceną niedostateczną. 

 

IV. Zasady oceniania śródrocznego (rocznego): 

Warunkiem klasyfikacji i ocenienia ucznia jest przynajmniej 51% frekwencja na obowiązkowych zajęciach 
lekcyjnych, niezależnie od ilości zdobytych w ciągu semestru ocen cząstkowych. 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1) Z większości prac otrzymuje oceny bardzo dobre lub celujące; 
2) Opanowuje pełen zakres wiedzy i umiejętności z przedmiotu, które są określone programem 

nauczania; 
3) Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych; 
4) Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji, np. układu okresowego pierwiastków 

chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, encyklopedii, Internetu; 
5) Łączy wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin nauki oraz stosuje ją w nowych sytuacjach; 
6) Jest zawsze przygotowany do lekcji; 
7) Jest aktywny na lekcjach; 
8) Rozwiązuje dodatkowe prace domowe; 
9) Bierze udział w konkursach i olimpiadach chemicznych. 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) Z większości prac otrzymał oceny bardzo dobre; 
2) Opanowuje prawie pełen zakres wiedzy i umiejętności określany programem nauczania 

przedmiotu; 
3) Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 
4) Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji, np. układu okresowego pierwiastków 

chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, encyklopedii, Internetu; 
5) Łączy wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin nauki oraz stosuje ją w nowych sytuacjach; 
6) biegle zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje 

zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności. 
 

 
 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
1) Z większości prac otrzymuje oceny dobre;  
2) Opanował w stopniu dobrym umiejętności i wiadomości określone programem nauczania; 
3) Samodzielnie rozwiązuje problemy typowo chemiczne; 
4) Korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych  

i innych źródeł wiedzy chemicznej; 
5) zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych. 

 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) Z większości prac pisemnych otrzymuje oceny dostateczne;  
2) Opanował ponad połowę wiadomości i umiejętności określonych programem naucznia; 
3) Posiada umiejętności pozwalające rozwiązywać z pomocą nauczyciela problemy typowo 

chemiczne; 
4) Z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków 

chemicznych, wykresy, tablice chemiczne; 
5) Z pomocą nauczyciela zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje 

zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności. 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1) Z większości prac pisemnych otrzymuje oceny dopuszczające;  
2) Ma duże braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie uniemożliwiają 

daleszego kształcenia; 
3) Rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, zapisuje 

proste wzory i równania reakcji chemicznych. 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
1) Nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania, co 

uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy; 
2) Otrzymuje z przeważającej liczby prac pisemnych oceny niedostateczne; 
3) Nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności i nie wykazuje chęci 

współpracy z nauczycielem. 
 

• Uczeń i rodzice (opiekunowie) powinni być poinformowani o proponowanej ocenie 
niedostatecznej śródrocznej (rocznej) trzy tygodnie przed terminem wystawienia ocen. 
Po otrzymaniu informacji o proponowanej ocenie uczeń otrzymuje od nauczyciela wytyczne co 
do działań jakich jego sytuacja wymaga, aby na koniec półrocza (roku) uzyskać ocenę wyższą od 
proponowanej. 
W zależności od uzyskanych ocen w semestrze może to być odpowiedź lub sprawdzian  
z określonej partii materiału. 

• Oceny śródroczne (roczne) są odzwierciedleniem pracy ucznia w całym półroczu (roku) i nie są 
średnią ocen cząstkowych. 

• ocenie śródrocznej (rocznej) decydują wszystkie oceny w półroczu (roku) i zaangażowanie ucznia 
w praccę na lekcji. Przypadki wątpliwe rozstrzygają oceny z prac pisemnych. 

• Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku 
egzaminu poprawkowego. 

• Szczegółowe zasady oceniania podaje nauczyciel chemii na początku roku szkolnego w danej 
klasie.  


