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Szczegółowe wymagania w każdej klasie nauczyciel podaje przed rozpoczęciem nowego działu. 

Uczeń powinien mieć na lekcji: 

• Zeszyt przedmiotowy w kratkę. 

• Podręcznik. 

Wymagania ogólne: 

• Zeszyt przedmiotowy prowadzony systematycznie: wpisywane daty, tematy, numer lekcji, notatki z 

lekcji, odrobione zadania domowe. 

• Systematyczne przygotowywanie do lekcji, aktywne uczestnictwo w lekcji. 

• Nieprzygotowanie należy zgłaszać na początku lekcji w trakcie sprawdzania obecności 

(nieprzygotowanie to również brak zeszytu przedmiotowego, brak zadania domowego). 

Nieprzygotowanie nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych prac pisemnych (sprawdzianów, 

kartkówek). 

FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA UCZNIA 

• ocenianie odpowiedzi pisemnych: 

• kilkunastominutowe kartkówki z trzech ostatnich lekcji; 

• sprawdziany pisemne po zakończeniu działu (1 godz. lekcyjna), zapowiadane z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem, przed każdym sprawdzianem jest lekcja powtórzeniowa; 

• karty pracy ucznia; 

• ocenianie odpowiedzi ustnych (pod względem rzeczowości, stosowania języka chemicznego, 

umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi). 

• prezentacje. 

• aktywność na lekcji. 

• zadania domowe. 

Wszystkie zapowiedziane prace pisemne są dla ucznia obowiązkowe. 

Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, kartkówki z powodu nieobecności jest zobowiązany do napisania 

pracy w najbliższym terminie, w przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności nie później niż w 

ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą końcoworoczną, jeśli spełni określone wymagania i terminy 

ustalone z nauczycielem np.: 

- w ciągu trwania semestru drugiego otrzyma wyższe oceny cząstkowe, 

- wykona dodatkową pracę np. album, przygotuje i przedstawi referat, prezentację, 

- będzie rozwiązywać dodatkowe zadania, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach. 



Wymagania na ocenę: 

Celującą: 

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji; 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych; 

- umie formułować problemy i dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk; 

- osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach chemicznych; 

- wykonuje dodatkowe zadania. 

Bardzo dobrą: 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem; 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę 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, wykresów, tablic; 

- potrafi planować eksperymenty chemiczne; 

- potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych, biegle pisze wzory 

substancji, dokonuje obliczeń chemicznych o dużym stopniu trudności. 

- bierze udział w konkursach. 

Dobrą: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem; 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub 

problemów; 

- potrafi korzystać z poznanych na lekcjach źródeł informacji: układu okresowego pierwiastków, 

wykresów, tablic; 

- potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych, pisze wzory substancji, 

- samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności. 

Dostateczną: 

- opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są 

konieczne do dalszego kształcenia; 

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

zadań i problemów, 

- potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z układu okresowego pierwiastków, tablic, wykresów; 

- potrafi z pomocą nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych, pisać wzory substancji 

oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności. 

Dopuszczającą: 

- rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne o niewielkim stopniu trudności; 



- z pomocą nauczyciela pisze proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne; 

- zna i stosuje przepisy BHP na lekcjach chemii. 

Niedostateczną: 

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

dalszego kształcenia; 

- nie zna symboliki chemicznej; 

- nie potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązywać zadań teoretycznych o elementarnym stopniu 

trudności; 

- nie potrafi z pomocą nauczyciela pisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań 

chemicznych; 

- nie wykazuje chęci do pracy. 

 

Tryb oddawania prac. 

- wszystkie kartkówki, karty pracy uczeń dostaje do domu; 

- sprawdziany omawiane są na lekcji, mogą być zabrane do domu, ale uczeń musi zwrócić sprawdzian 

na następnej lekcji. 

- oceny można poprawić zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. 

 

Dla uczniów z opinią/orzeczeniem dostosowuje się wymagania i system oceniania według zaleceń 

Poradni. 

 


