
Chemia –klasa 7

I. Wymagania na określony stopień:

 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który; - nie opanował tych 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 .

2. 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 ,które są 
konieczne do dalszego kształcenia.

3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - opanował w podstawowym zakresie  wiadomości 
i umiejętności określone programem, z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania lub 
problemy, potrafi korzystać 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 uzgodnić równania reakcji chemicznych .

4. 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 wiedzy chemicznej ,potrafi bezpiecznie wykonywać 
doświadczenia chemiczne , potrafi pisać i uzgodnić równania reakcji chemicznych .

5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował w pełnym zakresie 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 ,osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych - 
potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzić eksperymenty chemiczne.

 6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie 
wykraczające poza program nauczania,  potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych 
(problemowych) , umie formułować problemy i dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk - 
proponuje rozwiązania nietypowe ,osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych 
szczebla wyższego niż szkolny .

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 Oceny cząstkowe uczeń może otrzymać za:

- odpowiedź ustną

 - kartkówki zapowiedziane 

- kartkówki niezapowiedziane z trzech ostatnich lekcji

 - sprawdziany na koniec działu

 - aktywność na lekcji

 - zeszyt

 - zadanie domowe

 - prace długoterminowe, referaty, 

- pracę w grupach,

 - udział w konkursach przedmiotowych

 - pomoce dydaktyczne

-sprawdziany z półrocza

Odpowiedzi ustne nie muszą być zapowiadane .Sprawdziany całogodzinne na koniec działu 
zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone są lekcją 
powtórzeniową i wpisem do dziennika lekcyjnego. 

 Prace pisemne sprawdzane są w ciągu 2 tygodni. 

 Brak pracy domowej lub zeszytu, gdy była praca domowa po wyczerpaniu limitu zwolnień to 
ocena niedostateczna. Uczeń musi na następną lekcję tę prace uzupełnić .

 Dwa razy w ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, lub brak zadania 
domowego bez podania przyczyny. Należy na początku lekcji, przed sprawdzeniem obecności, 
złożyć karteczkę z podpisem i datą, informującą o nieprzygotowaniu lub braku zadania. Nie 
zwalnia to ucznia z aktywnej pracy w czasie lekcji.

 III. Warunki poprawy niekorzystnych wyników.




 1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w ciągu tygodnia od 
oddania pracy –obie oceny zostają wpisane do dziennika. Oceny niedostatecznej z poprawy nie 
poprawia się.

 2.Jeśli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecność nieusprawiedliwionej, pisze tę pracę 
na najbliższej lekcji bez uprzedzenia oraz możliwości poprawy.

 3. Jeśli nieobecność jest usprawiedliwiona , pracę pisze w terminie dodatkowym, uzgodnionym z 
nauczycielem, przy czym jest to jedyny termin (nie ma już możliwości poprawy).

Progi procentowe:

100%-85% -5

84%-70%-4

69%-50%-3

49%-30%-2

29%-0%-1

Na ocenę celującą wymagane jest wykonanie zadań dodatkowych (o wyższym stopniu trudności), 
lub 100% poprawność .


