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I. Na lekcjach chemii oceniając odpowiedzi ustne i prace pisemne uwzględnia się 

przedstawione poniżej wymagania na poszczególne oceny: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiadomości i umiejętności, które w całości obejmują program nauczania, 

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela, 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych, 

- proponuje rozwiązania nietypowe, 

- umie formuować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk, 

- potrafi precyzyjnie rozumować posługując się wieloma elementami wiedzy, nie tylko                   

z zakresu chemii, 

- potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem 

zdobytej samodzielnie wiedzy, 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem, 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

- wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, 

np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, 

- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne, 

- potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych, 

- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 

- bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy i umiejetności związanych 

z chemią, 

- potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę 

przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów. 

 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 



- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy 

nauczyciela, 

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji (układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice i inne), 

- potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne, 

- rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności, 

- poprawnie rozumuje w kategorich przyczynowo-skutkowych, 

- jest aktywny w czasie lekcji. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejetności określone programem, 

które są konieczne do dalszego kształcenia, 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejetności do rozwiązywania z pomocą nauczyciela, 

typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

- potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice, 

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenia chemiczne, 

- potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych, 

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

- rozwiązuje z pomocą typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności, 

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty 

chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i równania chemiczne, 

- przejawia niesystematyczne zaangażowanie w proces uczenia się. 

 

 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 



- nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do 

dalszego kształcenia się. 

- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności nawet przy pomocy nauczyciela,  

- nie zna symboliki chemicznej, 

- nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet 

z pomocą nauczyciela, 

- nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem labolatoryjnym i odczynnikami 

chemicznymi, 

- nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy. 

 

II. Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

(dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczegółnych śródrocznych                       

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii. 

Uczniowie, którzy mają orzeczenia z Poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą mieć 

wydłużony czas pisania sprawdzianów o 15% oraz na wniosek ucznia może nastąpić zmiana 

formy sprawdzenia wiadomości z pisemnej na ustną i odwrotnie. 

Odpowiedzi ustne: 

- zadawanie prostych, krótkich pytań, odniesionych do praktyki życia codziennego, 

- nakierunkowanie poprzez zadawanie pytań pomocniczych, 

- przygotowanie wypowiedzi na określony temat wcześniej. 

Indywidualna praca lub praca w grupach: 

- wyszukiwanie nowych pojęć zjawisk chemicznych i ich wyjaśnianie, 

- samodzielne podawanie przykładów z życia codziennego, m.in. w kuchni i w jedzeniu. 

Metoda praktyczna: 

- wykonywanie doświadczeń pod nadzorem nauczyciela, 

- budowa modeli cząsteczek z modeli kulkowych, 

- krzyżówki, 

- uzupełnianie luk w tekście, 

- wyszukiwanie stwierdzeń prawdziwych, 

- odrzucanie stwierdzeń fałszywych, 

- przygotowanie plakatów, plansz z danego tematu jako praca w grupie.  


