
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII     KLASY 7 – 8 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, uzyskuje oceny celujące z prac 

klasowych, sprawdzianów i prac domowych, systematycznie wykonuje prace nadobowiązkowe i otrzymuje z nich oceny 

celujące, polecenia nauczyciela wypełnia zawsze systematycznie i sumiennie, prezentując wzorowy stosunek do 

przedmiotu, posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza  program nauczania, potrafi stosować 

wiadomości w sytuacjach nietypowych, umie formułować pytania problemowe i dokonywać analizy lub syntezy nowych 

zjawisk, proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych na szczeblu 

wyższym niż szkolny. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone 

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. z układu okresowego 

pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł informacji, potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty 

chemiczne, potrafi biegle pisać i samodzielnie bilansować równania reakcji chemicznych. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów, potrafi 

korzystać z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł informacji, potrafi bezpiecznie 

wykonywać doświadczenia chemiczne, potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone 

programem, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań lub problemów (z pomocą 

nauczyciela), potrafi korzystać, z pomocą nauczyciela, z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych 

źródeł informacji, potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne, potrafi  z pomocą nauczyciela pisać  

i uzgadniać równania reakcji chemicznych. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określone 

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 pisać proste wzory 

chemiczne i proste równania reakcji chemicznych. 

Ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeń, który: nie opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności 

określonych programem, 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 pisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań  reakcji chemicznych nawet z pomocą nauczyciela. 

FORMY OCENIANIA 

1. Oceniane są wszystkie formy aktywności uczniów: odpowiedzi ustne (obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji); 

sprawdziany pisemne (po każdym dziale) są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją 

powtórzeniową; kartkówki (obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji) – nie muszą być zapowiedziane; prace 

nadobowiązkowe( plakat, prezentacja multimedialna, referat, doświadczenie); aktywność na lekcji; udział i sukcesy 

w konkursach. 

2. Uczeń może 2 razy w danym okresie zgłosić nieprzygotowanie oraz  2 razy brak zadania domowego. Należy  

o tym fakcie poinformować nauczyciela przed lekcją! Nieprzygotowanie nie będzie respektowane na lekcji 

powtórzeniowej oraz sprawdzianie. 

3. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej ze sprawdzianu, kartkówki 

lub odpowiedzi ustnej, w terminie uzgodnionym z nauczycielem ( maksymalnie do 2 tygodni od otrzymania oceny). 

4. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń jest nieobecny na sprawdzianie to jest obowiązany do jego napisania w terminie 

do 2 tygodni od powrotu do szkoły. 

5. W przypadku prac pisemnych oceny wystawia się w oparciu o następującą punktację: 

    >100 %            celujący 

   100 – 90%         bardzo dobry 

                89 – 75%           dobry 

    74 – 50%          dostateczny 

    49 –30%           dopuszczający 

      < 30 %            niedostateczny 

6. Jeżeli nieobecność na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona, lub tylko jednodniowa, to nauczyciel ma prawo 

odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem 

umiejętności ucznia na dowolnej lekcji. 

7. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach to ma obowiązek uzupełnić notatki, nadrobić braki w wiedzy. 

8. Ocena klasyfikacyjna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych, przy czym największą wagę mają oceny ze 

sprawdzianów pisemnych, odpowiedzi oraz kartkówek, pozostałe oceny są wspomagające. 

 

Warunki i tryb postępowania w przypadku ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, są zgodne ze Statutem Szkoły i przepisami prawa oświatowego. 


