
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i 
rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz 
warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z 
chemii w Szkole Podstawowej w Chabówce.

Opracowany w oparciu o:
1. Program nauczania chemii w szkole podstawowej Chemia Nowej Ery − Teresa 

Kulawik i Maria Litwin.
2. Program nauczania chemii w gimnazjum Chemia Nowej Ery − Teresa Kulawik i Maria 

Litwin. 

TREŚCI PRZEDMIOTU CHEMIA klasa 3 gimnazjum stara podstawa programowa są zawarte
w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania „Chemia Nowej Ery " 
jest zgodny z założeniami podstawy programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, zawartymi w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
27 sierpnia 2012 r.
(Dz.U z 2012 r., poz. 977).

TREŚCI PRZEDMIOTU CHEMIA - klasy 7,8
są zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania chemii w 
klasach 7-8 Szkoły Podstawowej „Chemia Nowej Ery " jest zgodny z założeniami podstawy 
programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zawartymi w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. (Dz.U z 2017 r., poz. 356).

Cele kształcenia – wymagania ogólne 
I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń: 1) pozyskuje i przetwarza 
informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych; 2) ocenia wiarygodność uzyskanych danych; 3) konstruuje wykresy, tabele
i schematy na podstawie dostępnych informacji.
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń: 1) 
opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych; 2) 
wskazuje na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich 
wpływem na środowisko naturalne; 3) respektuje podstawowe zasady ochrony środowiska; 
4) wskazuje na związek między właściwościami substancji a ich budową chemiczną; 5) 
wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania prostych problemów chemicznych; 6) stosuje 
poprawną terminologię; 7) wykonuje obliczenia dotyczące praw chemicznych.
 III. Opanowanie czynności praktycznych. Uczeń: 1) bezpiecznie posługuje się prostym 
sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi; 2) projektuje i 
przeprowadza proste doświadczenia chemiczne; 3) rejestruje ich wyniki w różnej formie, 
formułuje obserwacje, wnioski oraz wyjaśnienia; 4) przestrzega zasad bezpieczeństwa 

Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z chemii 
 dla klas VII- VIII oraz dla klasy trzeciej gimnazjum.

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
- posiada wiedze i umiejętności wykraczające poza zakres materiału programowego, który 
wynika z jego samodzielnych poszukiwań i przemyśleń,
- samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. 
rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, 
analizując wykresy),
- formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów chemicznych,
-potrafi udowodnić swoje zdanie używając przekonywującej argumentacji, będącej skutkiem 
samodzielnie nabytej wiedzy, 



- zna nowe osiągnięcia z zakresu chemii,
- wykorzystuje posiadaną wiedzę do projektowania doświadczeń chemicznych oraz formułuje
obserwacje i wnioski dotyczące ich przebiegu,
- wykonuje złożone obliczenia połączone z wyprowadzeniem wzorów,
- wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,
- jest autorem samodzielnie wykonanej pracy o dużych wartościach poznawczych i 
dydaktycznych,
- osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza 
nią,
- w pracach pisemnych osiąga 100% punktów możliwych do zdobycia
- sprostał wymaganiom na niższe oceny.

Ocenę  bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
-w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu materiału programowego,
- sam bez pomocy nauczyciela odpowiada na postawione mu pytania,
- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia chemiczne, przeanalizować wyniki, 
wyciągnąć wnioski , wskazać źródła błędów,
-potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych wykorzystując wiedzę
przewidzianą w podstawie programowej,
- biegle stosuje nomenklaturę chemiczną, pisze i samodzielnie uzgadnia równania reakcji 
chemicznych,
- poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,
- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 90% do 99% punktów 
możliwych do zdobycia.
- sprostał wymaganiom na niższe oceny.

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone z zakresu materiału 
programowego (mogą wystąpić nieznaczne braki),
- rozumie związki między wielkościami chemicznymi i ich jednostkami oraz próbuje je 
przekształcić, 
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w
przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela, 
- sporządza i interpretuje wykresy, oraz informacje i dane liczbowe przedstawione w 
różnorodnej formie,
- rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje odpowiednie obliczenia, 
również na podstawie wykresu,
- potrafi zaplanować prosty eksperyment chemiczny,
- posługuje się nomenklaturą związków chemicznych, 
- pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych,
-stosuje wiadomości z chemii w sytuacjach wynikających z codzienności,
- w pracach pisemnych osiąga od 70% do 89% punktów.
- sprostał wymaganiom na niższe oceny.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności z zakresu materiału 
programowego (występują tu jednak braki),
- stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,
- czyta tekst ze zrozumieniem i wyciąga prawidłowe wnioski,
- podaje zależności występujące pomiędzy podstawowymi wielkościami chemicznymi.
- wykonuje proste doświadczenia chemiczne z pomocą nauczyciela, samodzielnie formułuje 
wyniki obserwacji i wnioski,



-zna pierwiastki chemiczne, podstawowe prawa i wielkości chemiczne oraz stosuje je do 
rozwiązywania prostych problemów, 
- językiem przedmiotu posługuje się z niewielkimi błędami,
- odnajduje dane w tablicach i wykorzystuje je do obliczeń z pomocą nauczyciela, 
 -zna zagrożenia związane z niewłaściwym użyciem lub utylizacją chemikaliów, 
- w przypadku prac pisemnych osiąga od 50% do 69% punktów.
- sprostał wymaganiom na niższą ocenę.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu materiału programowego, ale braki 
te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, braki wiedzy do usunięcia w dłuższym 
czasie,
- zna podstawowe prawa, wielkości chemiczne i jednostki, symbolikę i terminologię 
chemiczną,
- potrafi z dużą pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenia chemiczne,
- potrafi wyszukać w zadaniu wielkości: dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,
- pisze proste wzory chemiczne związków i je nazywa,
- dobiera współczynniki stechiometryczne w podanym równaniu oraz pisze proste równania 
reakcji z pomocą nauczyciela,
- zna i stosuje przepisy BHP obowiązujące w pracowni chemicznej,
- językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,
- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 30% do 49% punktów.
- umiejętności, które posiadł umożliwiają mu edukację na następnym poziomie nauczania.

  Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia, 
a braki te są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie, nawet w dłuższym okresie 
czasu i przy pomocy nauczyciela,
- nie zna podstawowych pojęć, praw i wielkości chemicznych,
- nie zna podstawowej symboliki i terminologii chemicznej,
- nie zna podstawowych zjawisk zachodzących w otoczeniu i nie potrafi ich opisać stosując 
terminologię chemiczną nawet z pomocą nauczyciela,
-nie potrafi z dużą pomocą nauczyciela wykonać prostych doświadczeń chemicznych, 
- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 
trudności, nawet z dużą pomocą nauczyciela,
- nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami 
chemicznymi,
- nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych 
nawet z dużą pomocą nauczyciela,
- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac 
domowych, - nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności 
nawet przy pomocy nauczyciela,
- w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 29% punktów. 

ZASADY OCENIANIA Z CHEMII
1. Ocenianiu podlegają wiadomości, umiejętności, postęp w/w zakresie oraz wysiłek ucznia -

aktywność.
2. Ocenieniu podlegają wszystkie wymienione obszary aktywności ucznia.
3. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców. Ocena może być uzasadniona na prośbę 

ucznia lub rodzica.
4. Sprawdziany i testy są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

podany jest zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności.
5. Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane.
6. Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) na sprawdzianie, powinien go napisać w terminie 

uzgodnionym   z nauczycielem, nie dłuższym niż 2 tygodnie od powrotu do szkoły.



7. Sprawdzian napisany na ocenę 1 lub 2 można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i 
odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenie. Nauczyciel ustala 
dodatkowy termin dla wszystkich chętnych.

8. Ocena z poprawy jest wpisana do dziennika obok oceny ze sprawdzianu i nie powoduje 
anulowania oceny poprawionej.

Uczeń nie ma możliwości poprawienia sprawdzianu na 2 tygodnie przed klasyfikacją.
9.  Sprawdzone sprawdziany pozostają do wglądu rodziców u nauczyciela przedmiotu 

podczas jego dyżuru, konsultacji indywidualnych i zebrań. Nie ma możliwości robienia 
zdjęć prac.

10. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.
11. Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela ) podręcznika. 
12. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
13. Wszystkie formy aktywności ucznia ocenia się w skali stopniowej 1 - 6.
14. Przy ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych brane będą pod uwagę 

wszystkie stopnie, jakie otrzymał uczeń w danym okresie. W pierwszej kolejności jednak 
oceny ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych a następnie pozostałe.

KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.
Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy VII- VIII)- odbywa się w skali cyfrowej od 
1-6, co przedstawiono w tabeli.

Stopień
Oznaczenie 
cyfrowe

celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 2
niedostateczny 1
• W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie wraz z ocenami znaków „+” i „ – „.
• Przedmiotem oceny ucznia są realne osiągnięcia, czyli aktualny stan wiedzy i 

umiejętności oraz postępy  w uczeniu się.
• Ocena okresowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych - powinna przede 

wszystkim uwzględniać rozwój ucznia. Wynika z zakresu opanowanych umiejętności, 
zdobytych wiadomości, a także wkładu pracy.

ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA:
• Ocenianie dydaktyczne - na podstawie wiadomości i umiejętności związanych z 

programem nauczania.
• Ocenianie społeczno-wychowawcze - wynikające ze stałej obserwacji dziecka (dotyczy 

m.in. wkładu pracy ucznia, jego zdolności, motywacji uczenia się, stosunku do 
przedmiotu, aktywności na lekcjach).

• Samoocena ucznia - dotyczy podejmowania przez ucznia odpowiedzialności za proces 
uczenia się, rozpoznawania słabych i mocnych stron.

• Ocena dydaktyczna ma znaczenie podstawowe do wystawienia oceny okresowej i 
rocznej, a ocena społeczno-wychowawcza i samoocena służy wspieraniu ucznia, 
rozwijaniu jego potencjału i indywidualnych potrzeb.

• Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w 
stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 
deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym
z programu nauczania.

 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
a) odpowiedzi ustne.



b) prace pisemne – kartkówki, testy, sprawdziany, krzyżówki, rebusy
c) samodzielna praca na lekcji. 
d) praca w grupie. 
e) referaty 
f) prezentacje multimedialne

W formach pisemnych, bez określonych poziomów wymagań, wyniki punktowe przeliczane 
są na oceny szkolne w następujący sposób:
Liczba procentowa zdobytych 
punktów Stopień szkolny
0-29% niedostateczny
30-49% dopuszczający
50-69% dostateczny
70--89% dobry
90-98% bardzo dobry
98-100% celujący

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PROPONOWANA 
PRZEZ NAUCZYCIELA.
Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż proponowana w przypadku spełnienia 

poniższych wymogów:
1. Posiada nie mniej niż 80% obecności podczas lekcji (wyjątek: długotrwała choroba 

potwierdzona opinią lekarską).
2. Połowa ocen jest równa ocenie proponowanej przez ucznia lub wyższa.
3. Przystąpił do wszystkich form sprawdzianów i prac pisemnych pisanych podczas lekcji.
4. Skorzystał ze wszystkich proponowanych przez nauczyciela form poprawy oraz pomocy.
5. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w punktach 1-4 ocena 

może być podwyższona o jeden stopień.
6. Niezależnie od trybu uzyskiwania wyższej oceny, jeśli nauczyciel uzna, że uczeń spełnił 

kryteria, może postawić ocenę wyższą niż przewidywana na podstawie obserwacji pracy 
ucznia i jego indywidualnych możliwości.

Tryb ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana określa statut szkoły.

ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W UCZENIU SIĘ.
1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (opiekunów) o 
wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.
2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów). Sprawdzone i 
ocenione prace pisemne  uczeń i jego rodzice (opiekunowie) otrzymują do wglądu na 
zasadach określonych przez nauczyciela.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodzica (opiekuna) nauczyciel, ustalając ocenę, powinien ją 
uzasadnić.
4. Rodzice (opiekunowie) informowani są o wynikach pracy ucznia przez nauczyciela na 
bieżąco poprzez e-dziennik,  podczas tzw. wywiadówek , na spotkaniach indywidualnych /po 
wcześniejszym umówienie się z nauczycielem/. 
5. Przewidywane oceny roczne (okresowe) nauczyciel podaje do wiadomości ucznia i 
rodzica zgodnie z zapisami statutu szkoły.
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