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PZO ma na celu:
- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym
zakresie;
- udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i
jak powinien dalej się uczyć;
- udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; motywowanie ucznia
do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
- monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
- dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia
oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.

Cele nauczania chemii:
- pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych;
- ocenianie wiarygodności uzyskanych danych;
- konstruowanie wykresów, tabel i schematów na podstawie dostępnych informacji. - opisywanie właściwości
substancji i wyjaśnianie przebiegu prostych procesów chemicznych; - wskazywanie na związek właściwości
różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływem na środowisko naturalne;
- respektowanie podstawowych zasad ochrony środowiska;
- wskazywanie na związek między właściwościami substancji a ich budową chemiczną; -
wykorzystywanie wiedzy do rozwiązywania prostych problemów chemicznych; - stosowanie
poprawnej terminologii;
- wykonywanie obliczeń dotyczących praw chemicznych;
- bezpiecznie posługiwanie się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami
chemicznymi;
- projektowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń chemicznych - rejestrowanie ich wyników w różnej
formie, formułowanie wniosków;
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

I. INFORMACJE WSTĘPNE
- Przedmiotowe Zasady Oceniania są skorelowane z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. - Każdy
uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
- Każdy uczeń może przekazywać swoją wiedzę i umiejętności w różny sposób, różnymi metodami i drogami
mając prawo do wyboru własnej drogi, pod warunkiem, że jest ona zgodna z ogólnie przyjętymi założeniami i
kryteriami oceniania.
- W pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie, opinie PPP o dostosowaniu,indywidualizuje się wymagania
szkolne stosownie do aktualnych możliwości ucznia uwzględniając występujące dysfunkcje i rodzaj zaburzeń,
stosując między innymi zasady stopniowania trudności i pozytywnego wzmocnienia. Skala ocen nie ulega
zmianie, dostosowaniu ulega jedynie poziom trudności zadawanych prac/ zadań/ sprawdzianów pisemnych.
- Wszystkie sprawy sporne, rozstrzygane będą zgodnie z rozporządzeniami MEN oraz WSO.
II. KRYTERIA OCENIANIA
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia; - nie potrafi
rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą
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 laboratoryjnym i odczynnikami
chemicznymi.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale braki te nie
przekreślają możliwości dalszego kształcenia;
- rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu
trudności;
- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory
chemiczne i proste równania chemiczne.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem; - potrafi
korzystać, z pomocą, nauczyciela, z takich źródeł wiedzy- jak: układ okresowy pierwiastków,
wykresy, tablice chemiczne;
- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne; -
potrafi z pomocą nauczyciela, pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych Ocenę
dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował w wystarczającym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem; -
poprawnie stosuje poznane wiadomości i umiejętności;
- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania i problemy chemiczne;
- potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków, wykresów tablic i innych źródeł wiedzy
chemicznej;
- potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne;
- potrafi zapisywać równania reakcji chemicznych.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował w pełnym zakresie ( z dopuszczeniem drobnych niedociągnięć)

wiadomości i umiejętności określone programem;
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych ); - umie
formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk; - umie
rozwiązywać problemy w sposób nietypowy;
- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzić eksperymenty chemiczne.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania; - bierze
aktywny udział w konkursach i odnosi w nich sukcesy;
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych);
- umie formułować problemy i dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk; -
aktywnie uczestniczy w lekcjach.
III. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU:
- Znajomość, rozumienie i stosowanie pojęć chemicznych.
- Znajomość i stosowanie poznanych definicji.
- Interpretowanie zależności wyrażonych za pomocą wzorów, wykresów, schematów, tabel. -
Matematyzowanie prostych sytuacji (zapis treści zadania za pomocą symboliki matematycznej). -
Posługiwanie się symboliką i językiem chemicznym.
- Samodzielne myślenie, prowadzenie prostych rozumowań chemicznych.
- Rozwiązywanie zadań:z wykorzystaniem poznanych metod, weryfikowanie otrzymanych
wyników,stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów
matematyczno-przyrodniczych (korelacja z innymi przedmiotami),stosowanie wiedzy przedmiotowej w



sytuacjach praktycznych.
- Posiadanie wyobraźni przestrzennej.
- Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
- Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

IV. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
1.Uczeń może otrzymać ocenę za:
- sprawdziany, testy- zapowiadane z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.. Nauczyciel
sprawdza prace pisemne w terminie do dwóch tygodni.
- kartkówki- zapowiedziane i niezapowiedziane (z 3 ostatnich tematów).
- odpowiedź ustną- z 3 ostatnich tematów.
- aktywność na lekcji- uczeń za aktywność na lekcji może uzyskać plusy - pięć plusów jest równoznaczne
ocenie bardzo dobrej, sześć plusów ocenienie celującej. Uczeń na lekcji może otrzymać minusy (za brak
zaangażowania, niewykonywanie poleceń, brak zadania domowego, układu okresowego, brak gotowości do
niezapowiedzianej kartkówki, odpowiedzi czy brak materiałów niezbędnych do wykonania ćwiczeń ). Pięć
minusów równoznaczne są ocenie niedostatecznej.
- zadania domowe- za zgłoszenie braku zadania domowego przed lekcją albo podczas sprawdzania
obecności uczeń otrzymuje minus. Jeżeli uczeń nie zgłosi przed lekcją braku zadania domowego -
otrzymuje ocenę niedostateczną
- prowadzenie zeszytu- błędy w notatkach z lekcji, niepoprawione błędy w rozwiązaniach zadań
przedstawionych na tablicy równoznaczne są z otrzymaniem upomnienia. W przypadku nie poprawienia
błędów w ciągu tygodnia uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocenie nie podlega sposób zapisu i
prowadzenia notatek.
- prace długoterminowe

2. Stosuje się sześciocyfrową skalę ocen.  Dla pisemnych  form sprawdzania wiedzy i umiejętności ocenianych
według zasad punktowych ustalony został próg procentowy dla poszczególnych ocen:

3.W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma obowiązek napisać zaległe prace pisemne w
terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie później niż 2 tyg. po powrocie do szkoły).
4.Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. W szkole obowiązuje
średnia ważona dla ocen ze wszystkich przedmiotów. Przy wyliczaniu średniej ważonej obowiązują 3 wagi: 1,
2, 3. Wagi przyporządkowuje się wg schematu: 3- sprawdzian, projekt długoterminowy 2- kartkówka,
odpowiedź ustna, aktywność na lekcji 1- zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, praca w grupie, karty pracy,
praca dodatkowa.
5. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej brana jest pod uwagę praca ucznia przez cały rok.

V. FORMY I SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN CZĄSTKOWYCH

Uczeń ma prawo poprawić ocenę ndst. ze sprawdzianu i kartkówki w terminie i na zasadach uzgodnionych
przez nauczyciela (nie później niż w ciągu dwóch tygodni). Ocena z poprawy zostaje wpisana obok oceny
uzyskanej wcześniej. Jeżeli uczeń wywiąże się z poprawy w wyznaczonym terminie to 1 raz w ciągu
półrocza z danego przedmiotu pierwsza ocena nie będzie się wliczała do średniej (oceny usuwane są pod
koniec półrocza).



VI. BRAK PRZYGOTOWANIA UCZNIA DO ZAJĘĆ

1.Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć z przyczyn losowych lub choroby.

2.Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z obowiązku przygotowania się do niej chyba że był to okres co
najmniej jednego tygodnia.

3.Uczeń zgłasza swą wcześniejszą nieobecność nauczycielowi na początku lekcji i uzgadnia z nim termin
uzupełnienia braków.

4.Nieprzygotowanie nie zwalnia z zapowiedzianych prac pisemnych.

VII. PROCEDURA USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ 1.Ocenę

śródroczną i końcoworoczną wystawia nauczyciel z co najmniej sześciu ocen cząstkowych. 2.Przy ocenie

końcoworocznej brana jest pod uwagę ocena śródroczna.

3.Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej nauczyciel bierze pod uwagę zaangażowanie ucznia podczas
zajęć lekcyjnych.

4.Uczeń może mieć wystawioną ocenę z mniejszej liczby ocen cząstkowych, w dwóch następujących
przypadkach: absencja nauczyciela,absencja ucznia pod warunkiem, że nie jest niższa niż 50%.

5.Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych ważna jest waga ocen cząstkowych.

VIII. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYŻSZYCH NIŻ
PRZEWIDYWANE

1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeśli spełni następujące warunki:

- systematycznie pracował w ramach danego przedmiotu;

- zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich obowiązkowych prac pisemnych w wyznaczonych
terminach;
- proponowana ocena jest pozytywna.

2. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej:

- rodzic w imieniu ucznia, który chce uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną, zgłasza się w
ciągu 3 dni od uzyskania informacji, o której mowa w § 10 WSO, na konsultacje z nauczycielem danego
przedmiotu. Nauczyciel przedmiotu przypomina podane w informacji na początku roku szkolnego,
wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania danej oceny wynikające z realizowanego programu
nauczania;

- rodzic, który po konsultacji z nauczycielem przedmiotu nadal uważa, iż ocena powinna być wyższa, ma
prawo najdalej następnego dnia złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o przeprowadzenie dodatkowego
sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia z danego przedmiotu. Wniosek powinien zawierać rzeczową
argumentację dotyczącą podwyższenia oceny z danego przedmiotu;

- w przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły zasadności wniosku zarządzone zostaje dodatkowe
sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w terminie sześciu dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym
rady pedagogicznej o czym niezwłocznie powiadamia się ucznia i rodziców;

- sprawdzenia wiedzy i umiejętności dokonuje nauczyciel danego przedmiotu w dowolnie wybranej przez
siebie formie dostosowanej do wymogów przedmiotu, z materiału obejmującego treści obowiązujące w
danym roku szkolnym zgodnie z realizowanym programem nauczania w obecności dyrektora lub



wicedyrektora Szkoły. Rodzic ma prawo obecności podczas sprawdzania wiedzy, ale bez możliwości
zadawania pytań;

- z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności sporządza się protokół. Do protokołu załącza się
prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. Uzyskana ocena klasyfikacyjna jest ostateczna i nie
może być niższa od wcześniej proponowanej przez nauczyciela przedmiotu;

- protokół z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności jest jawny.

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne udostępnione są uczniowi w trakcie omawiania uzyskanych
wyników, a rodzicom każdorazowo na ich prośbę podczas zebrań z rodzicami lub konsultacji.


