Przedmiotowy System Oceniania z chemii uwzględnia główne ramy i systemy wartości
określone Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania. Obejmuje ocenę wiadomości,
umiejętności i postaw uczniów.
1. Cele edukacyjne z chemii:
a) pogłębianie wiedzy o procesach w otaczającym nas świecie,
b) zrozumienie znaczenia chemii w rozwoju cywilizacji,
c) rozbudzenie zainteresowania chemią poprzez interpretację jej osiągnięć,
d) rozwijanie zainteresowań poznawczych i postaw twórczych,
e) umiejętne planowanie i wykonywanie eksperymentów,
a) interpretacja wyników doświadczeń,
b) wykształcenie umiejętności samokształcenia poprzez zdobywanie informacji
z różnych źródeł,
c)

bezpieczne posługiwanie się substancjami w laboratorium i w życiu
codziennym,

2. Cele kształcenia:
a) kształcenie umiejętności myślenia prowadzącego do rozumienia przez ucznia
poznawanej wiedzy, jak i nabycia umiejętności posługiwania się nią,
b)

ukazanie użyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym, jej
powiązania z innymi naukami oraz kształtowanie podstaw w zakresie ochrony
środowiska w tym również własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

3. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

a) Odpowiedź ustna - przynajmniej raz w semestrze, pod względem rzeczowości,
stosowania

języka

przedmiotu,

umiejętności

formułowania

dłuższych

wypowiedzi,
Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z 3 ostatnich
lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu;
b)

Kartkówka obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji, nie wymagająca
wcześniejszego zapowiadania;

c) Praca klasowa – odpowiedź pisemna przeprowadzana po zakończeniu każdego
działu,

zapowiadany

z

co

najmniej

tygodniowym

wyprzedzeniem.

Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania na ocenę celującą;
d) Ocena pracy wykonanej przez ucznia
e)

Aktywność na lekcji (uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi
trzy punkty, gdy uzyska ich mniej, w końcu semestru zostają one zamienione
odpowiednio przy dwóch plusach na ocenę dobrą, a przy jednym na
dostateczną).

f)

Prace dodatkowe (schematy, plansze, wykresy, rysunki)

4. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową
przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:
Dopuszczający - uczeń ma poważne luki w wiedzy i umiejętnościach
przewidzianych programem;
- częściowo rozumie polecenia;
- pamięta wiadomości konieczne do podstawowej orientacji w treściach danego
działu
tematycznego;
- zna podstawowe pojęcia związane z tematyką;
- jest w elementarnym stopniu przygotowany do udziału w życiu społeczeństwa
obywatelskiego;
- opanował 30 % -50 % umiejętności i wiadomości.
Dostateczny - uczeń spełnia wymagania z poziomu koniecznego, a ponadto:
- rozumie polecenia;
- zapamiętuje wiadomości podstawowe dla danego tematu i samodzielnie je
prezentuje;
- rozumie omawiane zagadnienia;

- stosuje umiejętności w sytuacjach typowych;
- opanował 51%- 74% umiejętności i wiadomości.
Dobry - uczeń spełnia wymagania z poziomu podstawowego, a ponadto;
- rozumie polecenia;
- zna problematykę poruszaną na zajęciach i w sposób swobodny ją prezentuje i
interpretuje;
- rozumie omawiane treści i potrafi je wyjaśnić;
- poprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce;
- potrafi dokonać uogólnień i sformułować wnioski;
- potrafi zastosować zdobytą wiedze i umiejętności w sytuacjach problemowych;
- opanował 75%- 94% umiejętności i wiadomości.
Bardzo dobry - uczeń spełnia wymagania z poziomu rozszerzającego, a ponadto:
- wykazuje się zrozumieniem materiału;
- swobodnie stosuje zdobyta wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych;
- potrafi wykorzystać wiadomości z różnych źródeł, selekcjonować je i twórczo
przetwarzać;
- właściwie interpretuje nowe sytuacje i zjawiska;
- potrafi ocenić aktualną sytuację społeczno-polityczną;
- posiada bogate wiadomości na poziomie treści dopełniających;
- opanował 95 %- 99% umiejętności i wiadomości.
Celujący - uczeń spełnia wymagania poziomu dopełniającego, a ponadto:
- wykazuje się pełnym zrozumieniem pojęć i ciągów przyczynowo-skutkowych;
Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową; opanował 100% umiejętności i wiadomości.

5

Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej:
a) nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni,
b)

uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze
sprawdzianu
w formie i terminie ustalonym z nauczycielem,

c) dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy sprawdzianu,
d) do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze sprawdzianu wpisuje się
ocenę poprawioną,
e) wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest
na

podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze
sprawdzianów,
w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny maja
charakter wspomagający.

6. Sposoby informowania uczniów.
Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z PSO. Wymagania na
poszczególne oceny są udostępniane wszystkim uczniom. Wszystkie oceny oparte o
opracowane kryteria są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdziany i
inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.

7. Sposoby informowania rodziców.
O ocenach cząstkowych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich, w czasie
indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen. Na dwa tygodnie
przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje
w formie ustnej i za jego pośrednictwem rodziców o przewidywanej dla niego ocenie
klasyfikacyjnej.

