
Przedmiotowe Zasady Oceniania  Chemia

100% - 97% celujący
96%              bardzo dobry +
95% - 90%   bardzo dobry
89% - 86%   bardzo dobry –
85% - 81%   dobry+
80% - 76%   dobry
75% - 70%   dobry – 
69% - 66%   dostateczny +
75% - 56%   dostateczny
55% - 50%   dostateczny –
49% - 46%   dopuszczający +
45% - 37%   dopuszczający
36% - 30%   dopuszczający -

Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
1. Prace klasowe obejmujące cały dział lub jego dużą część –
2. Testy 
3. kartkówki z trzech ostatnich lekcji 
4. prace domowe 
5. zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji 
6. sprawdziany pisemne 
7. odpowiedzi ustne 
8. praca w zespole 
9. aktywność 
10. konkurs 
11. praca samodzielna 

1. Uczeń może poprawiać każdą ocenę w terminie 2 tygodni od otrzymania oceny z pracy 
pisemnej.
2. uczeń otrzymuje plusy i minusy za prace na lekcji. 5 plusów to 5, kolejne 5 plusów 6, 3 
minusy 1.

Ogólne kryteria ocen: 
1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który wykazuje się wiedzą i umiejętnościami objętymi 
treściami zawartymi w podstawie programowej, wykazuje duży stopień samodzielności 
twórczej, oryginalnie rozwiązuje problemy, jest kreatywny
2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który dysponuje zasobem wiadomości i 
umiejętności wyznaczonych przez podstawę programową w stopniu umożliwiającym 
rozwiązywanie trudnych problemów
3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który posiada wiedze i umiejętności zawarte w podstawie 
programowej pozwalające samodzielnie rozwiązywać typowe problemy
4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń , który posiada wiedzę i umiejętności zawarte w 
podstawie programowej dające możliwości rozwiązywania prostych zadań



5. stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który posiada elementarną wiedzę umiejętności 
potrzebne do świadomego udziału w zajęciach szkolnych i rozwiązuje proste zadania z 
pomocą nauczyciela
6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności w 
sposób pozwalający na kontynuację nauki na wyższym szczeblu kształcenia, nawet przy 
pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać podstawowych poleceń wymagających 
zastosowania prostych umiejętności.


