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 Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z chemii zostały opracowane na podstawie:  

 

➢ Rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (poz. 843) w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy     w 

szkołach publicznych, 

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, 

technikum oraz branżowej szkoły II stopnia 

➢ Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 1278) zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

➢ Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum − To jest chemia Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod 

➢ Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego 

w Toruniu 

 

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym jest 

przewidziany do realizacji w ramach 120 godzin, czyli 1 godziny tygodniowo w klasie 

pierwszej, 2 godzin tygodniowo w klasie drugiej i 1 godziny tygodniowo w klasie trzeciej. 

Treści nauczania zawarte w programie nauczania są zgodne z:  

► wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi, które zdefiniowano w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 467),  

► aktualnym stanem wiedzy chemicznej oraz z pozostałych przedmiotów przyrodniczych.  

 

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego zakłada następujące cele kształcenia 

(wymagania ogólne):  

► przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii 

i praktyki,  

► zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,  

► kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie.  
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Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu i postępach w 

tym zakresie;  

2) udzielaniu uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
 

Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia uwzględnia:  

1) umiejętności;  

2) wiadomości – znajomość faktów i rozumienie pojęć;  

3) wykorzystanie wiedzy w sytuacjach typowych i nowych;  

4) stosowanie języka przedmiotu;  

5) umiejętność interpretacji i uzasadnienia;  

6) sposób prowadzenia rozumowania;  

7) rozwiązywanie problemów, zadań;  

8) stosowanie wiedzy w sytuacjach praktycznych;  

9) aktywność na lekcji;  

10) praca w grupach;  

11) wkład pracy ucznia. 
 

Przy ocenianiu punktowym stosuje się procentowy przelicznik na poszczególne oceny:  

1) poniżej 30 % - niedostateczny;  

2) 30% - 50% - dopuszczający;  

3) 51% - 70% - dostateczny;  

4) 71% - 89% - dobry;  

5) 90% - 100% - bardzo dobry;  

6) 90%-100% + zadania dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności – celujący. 

 

Procedury sprawdzania i oceniania: 

 a) formy i metody sprawdzania osiągnięć  

➢ kartkówka niezapowiedziana z 3 ostatnich lekcji waga 3, 

➢ sprawdziany, testy, praca klasowa zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem 

waga 4,  

➢ odpowiedź ustna: pod względem rzeczowości, stosowania języka przedmiotu, 

formułowania dłuższych wypowiedzi waga 2, 

➢ zadanie domowe: pod względem poprawności, samodzielności wykonania, waga 1, 

➢ aktywność na zajęciach: częstotliwość, poprawność i trafność wypowiedzi, waga 2, 

➢ prezentacje indywidualne i grupowe na forum klasy: pod względem poprawności 

merytorycznej, oryginalności i estetyki, jasności przekazu, waga 2, 

➢ praca metodą projektu: ocenia się pracę na każdym etapie, uwzględniając możliwości 

ucznia i wysiłek włożony w realizację zadania, waga 4, 

➢ praca pozalekcyjna: udział w konkursach, kółka zainteresowań, waga 4. 

b) zasady sprawdzania osiągnięć, obowiązują zapisy WZO FLO: 

➢ kartkówka może odbywać się bez zapowiedzi, trwa nie dłużej niż 15 minut.  
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➢ praca klasowa podsumowująca dział – testy sprawdzające, są zapowiedziane co 

najmniej tydzień wcześniej. 

➢ termin oddawania prac pisemnych 2 tygodnie 

➢ nie ma możliwości zgłaszania nieprzygotowania, wyjątkiem jest powrót do szkoły po 

dłuższej nieobecności oraz sytuacje losowe, które uczeń zgłasza przed lekcją i zostają 

uwzględnione,  

➢ uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy pisemnej ma prawo jednokrotnej 

poprawy w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

➢ uczeń niesamodzielnie piszący pracę otrzymuje ocenę niedostateczną i traci prawo do 

poprawy oceny, 

➢ uczeń nieobecny ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin napisania sprawdzianu 

lub pracy klasowej na pierwszych zajęciach po nieobecności,  

➢ jeśli w wyznaczonym terminie uczeń nie przystąpi do napisania sprawdzianu bądź 

pracy klasowej, nauczyciel ma prawo wyegzekwować wiedzę z tego zakresu w 

dowolnym terminie i formie. 

➢ uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych treści materiału, korzystają z 

dodatkowych wyjaśnień i pomocy nauczyciela w ramach konsultacji. 

 

Celem oceniania jest zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, określenie jego 

mocnych stron oraz wskazywanie ewentualnych braków w dotychczasowej nauce. 

Operacjonalizacja celów nauczania umożliwia: 

• zwiększenie znaczenia celów nauczania i odpowiedzialności nauczyciela za ich osiąganie, 

• dobór przez nauczyciela właściwych metod, środków i treści kształcenia, 

• podwyższenie poziomu motywacji uczniów i właściwe jej ukierunkowanie. 

 

Wymagania programowe to zamierzone osiągnięcia uczniów. Oceny osiągnięć uczniów 

można dokonać na podstawie hierarchii wymagań, tak by spełnienie wymagań wyższych było 

uwarunkowane spełnieniem wymagań niższych. Hierarchizacji wymagań na poszczególne 

stopnie można dokonać według następujących kryteriów: 

• łatwości nauczanych zagadnień, 

• doniosłości naukowej przekazywanych treści, 

• niezbędności wewnątrz przedmiotowej w celu opanowania kolejnych tematów z 

przedmiotu, 

• użyteczności w życiu codziennym. 

 

Wymagania konieczne (K) obejmują wiadomości i umiejętności, których opanowanie 

pozwoli uczniowi kontynuować naukę na danym poziomie nauczania. Wymaganiom 

koniecznym odpowiadają cele kategorii A (uczeń wie). Uczeń zapamiętuje i odtwarza 

wiadomości (definiuje, wymienia, nazywa), opisuje działania (ale niekoniecznie je 

wykonuje). Uczeń, który spełnia te wymagania, uzyskuje ocenę dopuszczającą.  

 

Wymagania podstawowe (P) obejmują wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo 

łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do kontynuowania nauki. 

Wymaganiom podstawowym odpowiadają cele kategorii B (uczeń rozumie). Uczeń rozumie 

wiadomości (wyjaśnia, streszcza, rozróżnia), odtwarzania działania. Uczeń, który spełnia 

wymagania konieczne i podstawowe, uzyskuje ocenę dostateczną.  

 



Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące 

PZO z chemii 

 

Nowicki Dawid 

Wymagania rozszerzające (R) obejmują wiadomości o średnim poziomie trudności, a ich 

przyswojenie nie jest niezbędne do kontynuowania nauki. Mogą one, ale nie muszą być 

użyteczne w życiu codziennym. Są pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań 

podstawowych. Wymaganiom rozszerzonym odpowiadają cele kategorii C (uczeń stosuje 

wiadomości). Uczeń wykorzystuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych 

(rozwiązuje, porównuje, rysuje, projektuje). Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, 

podstawowe i rozszerzające, uzyskuje ocenę dobrą.  

 

Wymagania dopełniające (D) obejmują wiadomości i umiejętności, które są trudne do 

opanowania, nie mają bezpośredniego zastosowania w życiu codziennym, mogą, ale nie 

muszą wykraczać poza program nauczania. Wymaganiom dopełniającym odpowiadają cele 

kategorii D (uczeń rozwiązuje problemy). Uczeń wykorzystuje wiadomości i umiejętności w 

sytuacjach problemowych/nietypowych (dowodzi, przewiduje, ocenia, wykrywa). Uczeń, 

który spełnia warunki konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające, zyskuje ocenę 

bardzo dobrą. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

► posiada i stosuje wiadomości oraz umiejętności z zakresu wymagań podstawy 

programowej dla danego etapu kształcenia i stosuje je do rozwiązania zadań problemowych o 

wysokim stopniu złożoności,  

► posiada i stosuje wiadomości oraz umiejętności wykraczające poza zakres wymagań pod-

stawy programowej dla danego etapu kształcenia,  

► samodzielnie i sprawnie formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych 

zjawisk,  

► osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny,  

► w przekazie wiadomości stosuje poprawny styl i język oraz swobodnie posługuje się 

terminologią naukową.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

► opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

podstawy programowej,  

► stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów oraz zadań 

problemowych (nowych),  

 

wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł 

wiedzy, np.: układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, 

encyklopedii i internetu,  

► projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,  

► biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje 

zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności,  

► w przekazie wiadomości stosuje poprawny styl i język oraz poprawnie posługuje się 

terminologią naukową.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

► opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

podstawy programowej,  
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► poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

zadań i problemów,  

► korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych 

i innych źródeł wiedzy chemicznej,  

► bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,  

► zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych,  

► samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności,  

► w przekazie wiadomości stosuje podstawowe pojęcia i zależności, pojawiają się nieliczne 

błędy, a język wypowiedzi jest umiarkowanie precyzyjny i zwięzły.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

► opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w 

wymaganiach podstawy programowej, które są konieczne do dalszego kształcenia,  

► z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania 

typowych zadań i problemów,  

► z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków 

chemicznych, wykresy, tablice chemiczne,  

► z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,  

► z pomocą nauczyciela zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje 

zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności,  

► w przekazie wiadomości stosuje podstawowe pojęcia i zależności, pojawiają się błędy, a 

język wypowiedzi jest mało precyzyjny i zwięzły (zbliżony do potocznego).  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

► ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w wymaganiach podstawy pro-

gramowej, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia, nabyte wiadomości nie 

tworzą spójnego systemu wiedzy,  

► z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności,  

► z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne, zapisuje 

proste wzory i równania reakcji chemicznych,  

► w przekazie wiadomości stosuje pojedyncze pojęcia i zależności, pojawiają się liczne 

błędy, a język wypowiedzi jest nieprecyzyjny.  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

► ma rażące braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w wymaganiach 

podstawy programowej, co uniemożliwia dalsze kształcenie,  

► nie rozwiązuje typowych zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu 

trudności oraz nie zapisuje prostych wzorów i równań reakcji chemicznych nawet z dużą 

pomocą nauczyciela,  

► w przekazie wiadomości popełnia bardzo wiele błędów, wypowiedź cechuje brak 

zrozumienia tematu.  
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Wszelkie nie ujęte w niniejszym regulaminie sprawy rozstrzyga się zgodnie z WZO. 

 

 

mgr Dawid Nowicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


