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Przedmiotowy System Oceniania z chemii 

w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie 

w roku szkolnym 2018/2019 
 

 Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z chemii opracowany został w oparciu o Zasady 

Oceniania obowiązujące w Szkole Podstawowej w Żórawinie . 

 PSO z chemii, plan dydaktyczny i wymagania edukacyjne na poszczególne oceny                     

są dostępne do wglądu u nauczyciela przedmiotu, u Dyrekcji szkoły. 

 Celem nauczania chemii jest nie tylko rozbudzenie zainteresowania chemią, ale także 

wyposażenie uczniów w zasób wiedzy i umiejętności potrzebnych do kontynuacji nauki tego 

przedmiotu w szkole ponadgimnazjalnej. Niezbędna jest, zatem systematyczna kontrola i ocena 

osiągnięć, która nauczycielowi dostarcza informacji na temat postępów uczniów w nauce oraz 

pozwala na planowanie dalszej pracy dydaktycznej. Zapobiega też niepowodzeniom, dając 

możliwość zastosowania indywidualizacji nauczania. Kontrola i ocena osiągnięć daje uczniowi 

okazję do poznania własnych możliwości, motywując go do dalszej pracy. Ocenę osiągnięć 

szkolnych należy prowadzić systematycznie na każdej lekcji obserwując ucznia podczas zajęć, 

oceniając jego aktywność, wiedzę i umiejętności podczas odpowiedzi, wykonywania doświadczeń, 

omawiania zadania domowego, rozwiązywania problemów. 

Na lekcjach chemii uczniowie mogą otrzymać oceny za: 

1. Sprawdzian: obejmuje materiał danego działu z podręcznika, trwa do 45 minut, 

 poprzedzony jest powtórzeniem materiału, do którego uczniowie mają obowiązek się 

 przygotować. Uczniowie zostają powiadomieni o zakresach materiałów i terminach 

 sprawdzianów z tygodniowym wyprzedzeniem (terminy sprawdzianów zostają wpisane do 

 dziennika lekcyjnego- LIBRUS). Uczniowie nieobecni w szkole w dniu pisania sprawdzianu 

 zobowiązani są napisać go w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły (dokładny termin 

 zostaje uzgodniony z nauczycielem) – w przypadku odmowy przez ucznia nauczyciel 

wpisuje ocenę niedostateczną. W przypadkach losowych uczniowie mogą być  traktowani 

wg indywidualnie przyjętych dla nich zasad określonych przez nauczyciela.  

 W przypadku jakiejkolwiek próby ściągania praca zostaje odebrana, uczeń otrzymuje ocenę 

 niedostateczną – bez możliwości poprawy. Uczniowie otrzymują w ciągu 2 tygodni 

 poprawioną i ocenioną pracę tylko do wglądu, uczeń może poprawić ocenę niedostateczną 

 ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania ocenionej pracy (dokładny termin 



SSzzkkoołłaa  PPoossttaawwoowwaa  iimm..  BBoolleessłłaawwaa  CChhrroobbrreeggoo  ww  ŻŻóórraawwiinniiee                                        

  

 

 poprawy zostaje uzgodniony z nauczycielem). Poprawa każdego sprawdzianu odbywa się 

 tylko raz. Uczeń może poprawić raz w semestrze ocenę pozytywną ze sprawdzianu – do 

 oceny dobrej włącznie. W każdym semestrze jest możliwość poprawy dwóch wybranych                 

sprawdzianów.  

 2. Kartkówka: obejmuje materiał z maksymalnie 3 ostatnich tematów lekcji, trwa do 15 

 minut, nie musi być zapowiedziana. W przypadku jakiejkolwiek próby ściągania praca 

 zostaje odebrana, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczniowie nieobecni podczas 

 pisania kartkówki - piszą ją w ciągu 1 tygodnia od powrotu do szkoły (dokładny termin 

 zostaje uzgodniony z nauczycielem). W przypadku odmowy przez ucznia nauczyciel ma 

 prawo wpisać ocenę niedostateczną. Uczniowie otrzymują w ciągu 2 tygodni poprawioną  

 i ocenioną pracę tylko do wglądu. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie. Prace pisemne 

 są udostępniane do wglądu rodzicom uczniów podczas konsultacji organizowanych 

 zgodnie z przyjętym kalendarzem na dany rok szkolny. 

 3. Odpowiedź ustna: obejmuje maksymalnie 3 ostatnie tematy lekcyjne (wyjątek – 

 zapowiedziane powtórzenie materiału obejmujące dany dział z podręcznika). 

4. Zadania domowe, zadania dodatkowe, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń:              

za zadania uczniowie mogą otrzymać plusy/minusy lub ocenę w skali 1-6 w zależności od 

trudności, poświęconego czasu, nakładu pracy (5 plusów = ocena bardzo dobra, 5 minusów = 

ocena niedostateczna). Nauczyciel na każdej lekcji zadaje zadanie domowe w postaci 

wypełnienia zeszytu ćwiczeń PAPIEROWEGO, obejmującego zakres materiału 

przerobiony w trakcie danej lekcji. Nauczyciel losowo sprawdza dodatkowe zadania 

domowe, które będą zadawane oprócz zeszytu ćwiczeń. Sprawdzane będzie również 

przygotowanie do lekcji. Jeśli uczeń nie zgłosi na początku lekcji braku zadania domowego 

otrzymuje ocenę niedostateczną. Sprawdzając zeszyt przedmiotowy/ zeszyt ćwiczeń brana 

 jest pod uwagę staranność, systematyczność, terminowość. 

5. Aktywność, praca na lekcji, praca w grupach: uczniowie mogą otrzymać plusy                  

za poprawne odpowiedzi, minusy za błędne odpowiedzi lub jej brak (5 LIKE = ocena bardzo 

 dobra, 5 DISLIKE = ocena niedostateczna), przy dużym zaangażowaniu uczniowie mogą 

 otrzymać ocenę bardzo dobrą. Jeśli uczeń nie interesuje się przebiegiem lekcji  nie 

wykonuje poleceń nauczyciela otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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Progi procentowe na poszczególne oceny*. 

 

 

 

 

 

 

 

*W szczególnych przypadkach 

progi procentowe mogą ulec 

zmianie. 

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje 

następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 

20% - 39% - dopuszczający 

40% - 54% - dostateczny 

55% - 70% - dobry 

71% - 89% - bardzo dobry 

90% - 100% - celujący 

Hierarchia poszczególnych ocen: 

Przy wystawianiu oceny na koniec semestru/roku szkolnego największy wpływ mają oceny 

uzyskane ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, zadań domowych, zadań 

dodatkowych, systematyczności w uzupełnianiu ćwiczeń papierowych. Bardzo ważna jest również 

aktywność, praca na lekcji i zaangażowanie ucznia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Uczeń 2 razy w semestrze ma prawo zgłosić nieprzygotowanie np. brak zeszytu 

przedmiotowego, zadania domowego lub nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej (wyjątek to 

powtórzenie wiadomości wcześniej zapowiedziane). Kolejne nieprzygotowanie jest równoznaczne 

z oceną niedostateczną. Uczeń ma obowiązek zgłosić nieprzygotowanie na początku zajęć 

lekcyjnych. Wyznaczona osoba  w klasie na wcześniej przygotowanej karteczce zgłasza 

nauczycielowi osoby, które są nieprzygotowane do zajęć lekcyjnych. W przypadku wcześniej 

zapowiedzianej kartkówki nauczyciel nie przyjmuje nieprzygotowania zgłaszanego przez 

ucznia. Na każdej lekcji każdy posiada swój podręcznik oraz ćwiczenia papierowe. Uczeń ma 

obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy (minimum 60 kartek, kratka) i uzupełniać w nim 

wszelkie braki spowodowane nieobecnością w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. Wszystkie 

OCENY PROCENTOWY UDZIAŁ 

PUNKTÓW 

1 niedostateczny poniżej 30,00%  

2 dopuszczający 30% - 49% 

3 dostateczny 50% - 74% 

4 dobry 75% - 89% 

5 bardzo dobry 90% - 99% 

6 celujący 100% i/lub zadanie dodatkowe (do 

decyzji nauczyciela) - celujący 
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materiały otrzymane od nauczyciela uczeń ma obowiązek wklejać na bieżąco do zeszytu 

przedmiotowego. Krótka nieobecność w szkole nie zwalnia ucznia z obowiązku przygotowania się 

do lekcji. 

Jeżeli uczeń swoją postawą podczas lekcji uniemożliwia pracę nauczycielowi i innym uczniom 

– nauczyciel ma prawo zawiesić punkt PSO mówiący o możliwości poprawy ocen. 

Uczniowie, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (opinie 

i orzeczenia poradni PP) mają dostosowane wymagania edukacyjne do ich indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych, edukacyjnych i rozwojowych. 

Dopuszcza się w ciągu roku dostosowywanie PSO do specyfiki danej klasy.   

Opracowała:  Magda Kawulak 


