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Ocena celująca (obejmuje też wymagania na niższe stopnie) 

Otrzymuje ją uczeń, który ma w pełni opanowaną wiedzę programową. Posiada wiadomości i 

umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania. Stosuje wiadomości w 

sytuacjach nietypowych (problemowych). Formułuje problemy oraz dokonuje analizy i 

syntezy nowych zjawisk. Proponuje rozwiązania nietypowe. Samodzielnie potrafi 

interpretować, analizować problemy i procesy chemiczne oraz wyciągać logiczne wnioski. 

Rozwija samodzielnie i twórczo własne uzdolnienia oraz zainteresowania. Odznacza się dużą 

aktywnością na lekcjach. Wykorzystuje różne źródła informacji oraz wiedzę z różnych 

dziedzin nauki. Podejmuje się chętnie uczestnictwa w konkursach i olimpiadach chemicznych 

i osiąga w nich sukcesy na szczeblu wyższym niż szkolny. Swobodnie operuje językiem 

chemicznym. 

 

Ocena bardzo dobra (obejmuje też wymagania na niższe stopnie) 

Otrzymuje ją uczeń, który w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone 

w programie. Stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych 

sytuacjach. Wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych 

źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień, 

encyklopedii, Internetu. Samodzielnie potrafi interpretować oraz analizować problemy i 

procesy chemiczne. Posługuje się różnymi źródłami informacji oraz wiedzą z różnych 

dziedzin nauki. Biegle pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie 

rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności. Chętnie i z zaangażowaniem 

podejmuje się prac dodatkowych. Wykazuje się dużą aktywnością na lekcjach, swobodnie 

operuje językiem chemicznym.  

 

Ocena dobra (obejmuje też wymagania na niższe stopnie) 

Otrzymuje ją uczeń, który w zakresie wiedzy programowej ma niewielkie braki. Opanował w 

dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie. Poprawnie stosuje 

wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów. 

Potrafi dostrzegać zależności przyczynowo-skutkowe. Korzysta z układu okresowego 

pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy chemicznej. Pisze i uzgadnia 

równania reakcji chemicznych. Samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim 

stopniu trudności. Posługuje się językiem chemicznym i wykazuje się aktywnością na 

lekcjach. 

 

Ocena dostateczna (obejmuje też wymagania na niższe stopnie) 

Otrzymuje ją uczeń, który opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności 

określone w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia. Z pomocą nauczyciela 

poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu typowych zadań i 

problemów. Z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy 

pierwiastków, wykresy, tablice. Z pomocą nauczyciela pisze i uzgadnia równania reakcji 

chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności Nie 

zawsze potrafi łączyć zagadnienia chemiczne w logiczne ciągi i dokonywać ujęć 

problemowych. Podejmuje próby wykonywania zadań, aktywność na lekcjach pojawia się 

rzadko. 



 

Ocena dopuszczająca 

Otrzymuje ją uczeń, który opanował konieczne wiadomości i umiejętności. Ma pewne braki 

w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale braki te nie przekreślają 

możliwości dalszego kształcenia. Przy biernej postawie na lekcjach wykazuje chęci do 

współpracy i odpowiednio motywowany potrafi przy pomocy nauczyciela odtworzyć proste 

polecenia. Z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności. Z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje bardzo proste 

eksperymenty chemiczne, pisze proste wzory chemiczne i równania chemiczne. 

 

Ocena niedostateczna 

Otrzymuje ją uczeń, który wykazuje bardzo duże braki w zakresie wiedzy podstawowej. Nie 

opanował tych wiadomości i umiejętności określonych w programie, które są konieczne do 

dalszego kształcenia. Nie zna symboliki chemicznej, nawet przy pomocy nauczyciela nie 

pisze prostych wzorów chemicznych i równań chemicznych. Nie potrafi bezpiecznie 

posługiwać się prosty sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami. 


