
I. JAWNOŚĆ OCENIANIA 

 
1. Nauczyciel na początku września każdego roku szkolnego informuje uczniów o 

wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania. 

2. Nauczyciel informuje uczniów o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

3. Oceny są jawne – zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 

4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przechowywane są przez nauczyciela, 

rodzic (w razie życzenia) otrzymuje prace do wglądu. 

 

 II. OBSZARY AKTYWNOŚCI 

 

Na lekcjach chemii oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: 

1. Kształtowanie pojęć chemicznych– sprawdzanie stopnia zrozumienia  

2. Prowadzenie rozumowań – sposób prowadzenia rozumowań. 

3. Kształtowanie języka chemicznego – ocenianie języka chemicznego na odpowiednim etapie 

ścisłości. 

4. Rozwiązywanie zadań i reakcji chemicznych  – stosowanie odpowiednich metod, sposobów 

wykonania i sprawdzania otrzymanych wyników. 

5. Rozwiązywanie problemów. 

6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 

7. Aktywność na lekcji. 

8. Praca w grupach. 

9. Przygotowanie do lekcji. 

 

 III. NARZĘDZIA POMIARU 

 
1. Bieżące ocenianie dotyczy wystawiania ocen cząstkowych za:  

− prace domowe – 1 w  semestrze  

− kartkówki z bieżącego materiału – 1 lub 2 w semestrze 

− sprawdziany -  po zamkniętej partii materiału 

− ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie zadań, praca w grupach) 

− pracę i aktywność na lekcji 

2.   Zasady obowiązujące w ocenianiu:  

 

a)  Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

b)  Sprawdziany  są obowiązkowe.  

c)  Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym  

wyprzedzeniem i poprzedzone są powtórzeniem  , podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i 

wiadomości.  

d)  Kartkówki. Mają one charakter prac zapowiedzianych. Zakres wiadomości obowiązujących na 

kartkówkę to trzy jednostki lekcyjne. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.  

e)   Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce musi ją napisać w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 

f)  Sprawdzian  napisany na ocenę niedostateczną uczeń może poprawić  

w ciągu dwóch tygodni  od dnia podania informacji o ocenach. Poprawa 

sprawdzianu odbywa się w wyznaczonym przez nauczyciela terminie po lekcjach (konsultacje). 



Uczeń poprawia pracę tylko jeden raz i pod uwagę nauczyciel bierze obie oceny.  

g)  Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma 

prawo nie być oceniany przez 3 dni po powrocie do szkoły.  

h)  Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec I semestru, musi zaliczyć ten semestr w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną na 

koniec roku szkolnego.  

I) Aktywność na lekcji nagradzana jest (+). Za 5 (+) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

Przez aktywność na lekcji rozumie się: częste zgłaszanie się na lekcji, udzielanie poprawnych 

odpowiedzi, aktywną pracę w grupach. 

 

 IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE  

 

Wymagania ogólne na poszczególne oceny: 

 

 Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który nie spełnia poziomu wymagań koniecznych:  

● nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

● nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych ani praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 

● nie zna treści i zastosowań podstawowych praw, pojęć i systematyki chemicznej, 

● nie potrafi sformułować obserwacji doświadczenia chemicznego. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne dotyczące 

zapamiętania wiadomości: 

● jest w stanie zapamiętać i przypomnieć sobie treści podstawowych praw chemii, 

podstawowych właściwości chemicznych, najważniejszych zjawisk chemicznych, 

● rozwiązuje przy pomocy nauczyciela proste zadania teoretyczne i praktyczne, 

● poprawnie formułuje obserwacje dotyczące doświadczenia chemicznego. 

● Do wymagań koniecznych jest zaliczane również opanowanie najbardziej przystępnych, 

najczęściej stosowanych i praktycznych treści programowych. Zdobyte wiadomości i 

umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki chemii oraz  przydatne w życiu 

codziennym. W świetle tego zapisu ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który:  

● ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, ale 

braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

● zna treść podstawowych praw chemii, definicje najważniejszych wielkości, zapisuje 

właściwe prawa i wzory z przedstawionego zestawu, potrafi przygotować tablice wzorów 

z zakresu zrealizowanego materiału, 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe dotyczące zrozumienia 

wiadomości. Uczeń przy niewielkiej pomocy nauczyciela:  

● umie wyjaśnić, od czego zależą podstawowe właściwości chemiczne i struktura związków 

chemicznych, 

● zna jednostki i relacje matematyczne wiążące zmienne występujące w prawach 

chemicznych, 

● zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa chemii oraz umie je potwierdzić odpowiednimi, 

prostymi eksperymentami.  

Wymagania podstawowe obejmują treści przystępne, proste, uniwersalne, niezbędne do dalszej 

nauki chemii, użyteczne praktycznie dla ucznia. Według brzmienia powyższego zapisu ocenę 

dostateczną uzyskuje uczeń, który:  

● opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na podstawie 



wymagań minimum programowego, 

● ma umiejętności określone na ocenę dopuszczającą oraz rozwiązuje typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

● interpretuje wzory i prawa chemiczne w sposób odtwórczy, przekształca wzory, opisuje 

zjawiska, posługując się odpowiednią terminologią, z wykresu oblicza wartości wielkości 

chemicznych oraz wyznacza ich zmiany, interpretując wykresy.  
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające, które dotyczą stosowania 

wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych: 

● posługuje się wiadomościami, które są rozszerzone w stosunku do wymagań 

podstawowych, 

● potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzysta przy 

tym ze słowników, tablic i innych pomocy naukowych, w tym w wersji elektronicznej.  

Wymagania obejmują treści o zwiększonym stopniu trudności, rozszerzone, przydatne do 

stosowania w chemii, użyteczne ogólnie w praktyce. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

● nie przyswoił w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, 

● opanował umiejętności określone na ocenę dostateczną oraz poprawnie rozwiązuje i 

wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, a także korzystając 

z wykresu, potrafi przedstawić występujące zależności w funkcji innych zmiennych, np. 

w postaci logarytmicznej, 

● w obrębie danego działu umie powiąza 

●  różne prawa, zjawiska i zasady oraz zastosować je do rozwiązania zadań rachunkowych i 

problemów teoretycznych, przeprowadza samodzielnie doświadczenie, stosując właściwe 

przyrządy i metody pomiarowe, a także poprawnie formułuje wniosek wynikający z 

doświadczenia.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające dotyczące 

stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych. Uczeń stosuje wiadomości i 

umiejętności do: 

● przeprowadzania szczegółowej analizy procesów chemicznych, 

● projektowania doświadczeń potwierdzających najważniejsze prawa chemii oraz właściwości 

pierwiastków i związków chemicznych, 

● rozwiązywania złożonych zadań obliczeniowych, np. wyprowadzania wzorów, analizy 

wykresów.  

Wymagania dopełniające obejmują treści o znacznym stopniu trudności, stosowane 

jednostki,specjalistyczne. Wobec tego ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

● opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania 

realizowanym w danej klasie, 

● opanował umiejętności określone na ocenę dobrą oraz sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami z różnych działów chemii, logicznie je łączy, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne zawarte w programie nauczania, 

● stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów łączących różne działy 

chemii, 

● swobodnie posługuje się terminologią chemiczną nie tylko po polsku, ale również np. po 

angielsku (w przypadku nauczania dwujęzycznego: w językach polskim i angielskim), 

● potrafi zaprojektować doświadczenie i przeprowadzić analizę wyników, uwzględniając 

rachunek błędów, a także podaje poprawne obserwacje sekwencji doświadczeń 

chemicznych i formułuje właściwy wniosek wynikający z przeprowadzonych reakcji 

następczych. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające, tzn. obejmujące 

wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza realizowany program nauczania w danej 

klasie: 

● inicjuje akcje wykraczające poza ramy programowe, 



● sporządza z własnej inicjatywy materiały stanowiące pomoc przy realizacji treści 

programowych, 

● posługuje się bogatym słownictwem inżynieryjno-technicznym, 

● jest finalistą lub laureatem olimpiady chemicznej, 

● jest finalistą lub laureatem konkursu chemicznego zorganizowanego pod patronatem 

wojewódzkiego kuratora oświaty. 

Wymagania wykraczające obejmują treści nie zawarte w programie nauczania, mają charakter 

naukowo specjalistyczny i znaczny stopień trudności. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

● opanował umiejętności określone na ocenę bardzo dobrą, 

● ma wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie, 

● samodzielnie zdobywa wiedzę z różnych źródeł, 

● rozwija swoje zainteresowanie chemią, 

● biegle rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, 

● przedstawia oryginalne sposoby rozwiązania zadań i samodzielnie rozwiązuje zadania 

wykraczające poza program nauczania danej klasy, 

● samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je i analizuje wyniki, 

● przeprowadza rachunek błędów, w tym korzystając z zasad rachunku różniczkowego, 

● formułuje hipotezy i weryfikuje je jakościowo i ilościowo, 

● osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach z dziedziny chemii, 

● popularyzuje chemię, przygotowując odczyty, doświadczenia, 

pomaga organizować szkolne konkursy chemiczne. 

 

Wymagania programowe na poszczególne oceny  - załącznik nr 1  
 

 V. KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI 

 

1. Ocena sprawdzianu – przelicznik punktów 
 

 

ocena 
minimum 

na ocenę 

dopuszczający 30% 

dostateczny 50% 

dobry 70% 

bardzo dobry 90% 

celujący 100% 

 
2. Ocena kartkówek- przelicznik punktów 

 

ocena 
minimum 

na ocenę 
dopuszczający 30% 

dostateczny 50% 

dobry 70% 

bardzo dobry 90% 

celujący 100% 



 
3. Ocena prac domowych: 

− za zupełnie błędne rozwiązanie zadania lub jego brak – ocena niedostateczny 

− uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić brak zadania domowego i nie będzie to 

odnotowane w dzienniku; 

− przy ocenie poprawnie rozwiązanego zadania domowego brane są pod uwagę 

bezbłędność rozwiązania i sposób jego prezentacji 

4. Ocenianie innych form aktywności ucznia 
− praca w grupach – ocenie podlega sposób pracy w grupie 

− aktywność na lekcji – częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych 

odpowiedzi 

− wkład pracy własnej ucznia (pilność) 

− przygotowanie do lekcji 

 VI. ZASADY POPRAWIANIA OCEN 

 
1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

2. Ocena niedostateczna z poprawy sprawdzianu nie może być wpisana do dziennika. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel ma 

prawo egzekwowania wiedzy z zakresu sprawdzianu na dowolnej lekcji matematyki po 

powrocie ucznia do szkoły. 

 VII.  KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ 

 
1. Ocena semestralna i całoroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ale średnią 

ważoną (przy wystawianiu oceny końcowej bierze się pod uwagę wagę ocen cząstkowych). 

 

 

2. Wagi poszczególnych ocen: 

 

Ocena za: Waga oceny 

kartkówkę w = 2 

sprawdzian w = 3 

ćwiczenia  w = 1 

prace domowe w = 1 

projekty grupowe i indywidualne w = 2 

pracę i aktywność na lekcji w = 1 

poprawy 
zgodnie z wagami  

poszczególnych ocen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Sposób wystawiania oceny na zakończenie semestru (roku szkolnego): 

 

   

Wielkość średniej Ocena końcowa 

 niedostateczny 

 dopuszczający 

 dostateczny 

 dobry 

 bardzo dobry 

 celujący 

 

3.Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko  

o jeden stopień. 

● Uczeń najpóźniej na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu sprawdzianu pisemnego. 

● Sprawdzian zawiera wymagania na ocenę, o którą ubiega się uczeń  

i jest oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do 

dokumentacji nauczyciela.  

● Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy uczeń uzyskał min. 90% 

punktów. 

● Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie 

od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

4. Uczeń, który otrzymał roczną ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych, powinien 

przystąpić do egzaminu poprawkowego, zgodnego z zasadami wewnątrzszkolnego 

oceniania. Egzamin składa się z części pisemnej  

i ustnej. Nauczyciel opracowuje zakres wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą) i 

przekazuje je uczniowi z pisemnym potwierdzeniem odbioru do końca roku szkolnego. 

5. Egzaminy klasyfikacyjny i sprawdzający odbywają zgodnie  z zasadami wewnątrzszkolnego 

oceniania. Składają się z części pisemnej i ustnej. Nauczyciel opracowuje zakres wymagań i 

przekazuje je uczniowi z pisemnym potwierdzeniem odbioru.  

 

 VIII. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ 

 
Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej (do 

tego upoważnionej) dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono deficyty rozwojowe. 

 

 

Katalog dostosowań wymagań edukacyjnych, warunków nauki  

do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb oraz sposoby indywidualizacji pracy 

na zajęciach 

 

 



Dostosowania dla ucznia niesłyszącego lub słabosłyszącego: 

● posadzenie ucznia w takim miejscu, które zapewni dobry odbiór informacji zapisanych na 

tablicy, jak również korzystanie z pomocy innych uczniów (niekoniecznie pierwsza ławka); 

● stworzenie optymalnych warunków odbioru mowy w klasie szkolnej; 

● mówienie do ucznia w sposób wyraźny, używanie normalnego głosu i intonacji;  

● zadbanie o spokój i ciszę w klasie; 

● w czasie lekcji wskazane jest używanie, jak najczęściej, pomocy wizualnych i tablicy; 

● wyjaśnianie pojęć nieznanych, abstrakcyjnych; 

● stopniowanie trudności i wydłużanie czasu pracy; 

● pomoc w analizie treści tekstów, ukierunkowana praca z tekstem (zwrócenie uwagi na 

związki przyczynowo – skutkowe i czasowo – przestrzenne); 

● pomoc w dokonywaniu interpretacji treści; 

● pomoc w formułowaniu odpowiedzi, przygotowanie planu wypowiedzi ułożonego w formie 

pytań; 

● pomoc uczniowi w dokonywaniu selekcji materiału – wskazanie informacji istotnych z 

punktu widzenia zrozumienia i opanowania materiału; 

● sprawdzanie wiadomości częściej i z mniejszych partii materiału; 

● powtarzanie kluczowych informacji z lekcji; 

● podczas zapoznawania ucznia z nowym materiałem należy stosować pomoce pozwalające 

na odbiór treści jak największą liczbą kanałów percepcyjnych (wzrokowy, słuchowy, 

kinestetyczny, kinetyczny); 

● konieczne jest aktywizowanie ucznia do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań; 

● przy ocenie prac pisemnych nie należy uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu; 

● szczególnie doceniać aktywność ucznia, jego wkład pracy, a także stosunek do obowiązków 

szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, dokładność). 

Dostosowania dla ucznia z zespołem Aspergera: 

- dostosowanie wymagań do możliwości percepcyjnych ucznia; 

- formułowanie krótkich, prostych poleceń; 

- w związku z trudnościami w generalizowaniu i uogólnianiu – unikanie metafor, skrótów 

myślowych, dokładne i precyzyjne formułowanie oczekiwań i ocen; 

- zwracanie uwagi na potrzebę dodatkowego objaśniania pojęć, zjawisk, zwrotów 

potocznych, przysłów i upewnianie się, czy uczeń dobrze zrozumiał ich znaczenie; 

- ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego; 

 - pomoc w dokonywaniu selekcji materiału;  

- wydłużenie czasu pracy; 

- powtarzanie poleceń/zapisywanie na tablicy (lub w zeszycie);  

- zapewnienie miejsca w klasie, które umożliwi monitorowanie i wspieranie w 

wykonywaniu poleceń nauczyciela; 

- dbanie o atmosferę spokojnej pracy;  

- korygowanie niewłaściwych społecznie i kulturowo zachowań poprzez wprowadzenie 

jasnych zasad;  



- dbanie o integrację ucznia z grupą rówieśniczą, angażowanie w wydarzenia klasowe i 

szkolne, unikanie jakichkolwiek form izolowania ucznia od innych, zachęcanie do 

podejmowania pracy w grupie; 

- ocenianie prac ucznia zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej 

(dostosowanie kryteriów w związku ze stwierdzoną dysleksją i dysgrafią); 

- uwzględnianie, że uczeń z zespołem Aspergera ma ograniczoną podzielność uwagi – 

formułowanie jednego zadania do wykonania; 

- stosowanie pozytywnych wzmocnień i zachęt niż systemu kar. 

Dostosowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 

● pomoc w wyrównywaniu zaległości w nauce, wynikających z absencji chorobowej – w 

formie pomocy koleżeńskiej lub zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

● aktywizowanie klasy do pomocy uczniowi;  

● uwzględnianie w procesie dydaktycznym zmiennego samopoczucia i sprawności 

psychofizycznej ucznia; 

● stosowanie wzmocnień pozytywnych (pochwały, nagradzania); 

● stwarzanie atmosfery akceptacji i życzliwości; 

● wspieranie i umożliwianie uczniowi nawiązywania kontaktów społecznych; 

● uwrażliwienie uczniów zdrowych na potrzeby i przeżycia ucznia chorego; 

● przy ocenianiu należy oddzielać te obszary i umiejętności, w których mogą występować 

zaburzenia spowodowane ubocznym działaniem leków; 

● w okresie zaostrzenia choroby nie obciążać ucznia dodatkowymi stresami (testami, 

klasówkami), zmniejszać stopień trudności zadań; wiadomości sprawdzać raczej w okresach 

poprawy stanu zdrowia i samopoczucia.  

Dostosowania dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, 

dyskalkulia): 

- wydłużanie czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas 

samodzielnej pracy lub sprawdzianów;  

- ocenianie prac pisemnych pod kątem wartości merytorycznej, znajomości problemu, a nie 

poprawności ortograficznej; 

 – uwzględniać trudności w rozumieniu treści; 

- w przypadku ucznia z dysgrafią wskazane jest akceptowanie pisma drukowanego, 

ewentualne pisanie literami drukowanymi; 

- przy sprawdzaniu pojęć i definicji – należy stosować pytania dodatkowe 

- ograniczanie czytania na forum klasy; 

- umożliwienie pracy ze słownikiem ortograficznym; 

- wskazane jest preferowanie wypowiedzi ustnych; 

- nie ocenianie prac pisemnych pod kątem ortografii, ale zaznaczanie błędów i zachęcanie 

ucznia do samodzielnej pracy nad ich poprawą; 

- uwzględnianie pomyłek związane z orientacją przestrzenną (mapy, wykresy, bryły); 

- w przypadku dyskalkulii ocenianie przede wszystkim toku rozumowania, a nie tylko 

technicznej strony liczenia; 



- w przypadku dysgrafii nie należy oceniać estetyki pisma. 

Dostosowania dla ucznia znajdującego się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej: 

 umożliwienie zaliczania zaległego materiału w późniejszym terminie; 

 rozłożenie zaliczanego materiału na mniejsze partie; 

 nauczyciel może odpytać ucznia na osobności, a nie przy całej klasie, nie ponaglać, nie 

krytykować, nie zawstydzać, nie mobilizować stwierdzeniami „jak się postarasz, to będzie 

lepiej"; 

 nie zadawać do domu obszernych partii materiału do opanowania; 

 zadbanie o rozwój sfery emocjonalnej ucznia; 

 stosowanie polisensorycznych metod nauczania; 

 stosowanie wzmocnień pozytywnych; 

 pozwalanie na pracę we własnym tempie;  

 okresowe wydłużanie czasu potrzebnego na pisanie sprawdzianów i kartkówek; 

 indywidualizowanie pracy lekcyjnej; 

 zapewnienie w klasie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji; 

 korzystanie z gotowych pomocy dydaktycznych; 

 wspieranie w sytuacjach trudności z koncentracją uwagi; 

 wydawanie krótkich poleceń; 

 zadawanie pytań pomocniczych; 

 udzielanie pomocy w selekcji materiału do nauki; 

 nie zadawanie uczniowi dużych fragmentów tekstów do czytania i opracowania, a jedynie 

wyznaczanie pewnych ich fragmentów; 

 w czasie lekcji upewnianie się, czy uczeń właściwie zrozumiał treść zadań i poleceń, 

 upewnianie się czy uczeń dokończył rozpoczęte na lekcji zadanie i zanotował zadanie 

domowe.  

Dostosowania dla ucznia z chorobą przewlekłą: 

 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego; 

 pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie nowych umiejętności; 

● budowanie dobrego klimatu i przyjaznych relacji klasowych; 

● przygotowanie uczniów zdrowych na spotkanie chorego kolegi; 

● traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy; 

● uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego;  

● uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów; 

● motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi;  

● rozwijanie zainteresowań, samodzielności; 

● dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów; 

● motywowanie do aktywności; 

● umożliwienie korzystania przez ucznia na lekcji ze sprzętu medycznego i leków zgodnie z 

zaleceniem lekarza;  

● dostosowanie miejsca pracy ucznia zgodnie z wymogami lekarza (blisko drzwi lub 



nauczyciela); 

● w przypadku dłuższej nieobecności umożliwienie zaliczenia materiału w dodatkowych 

terminach; 

● stosowanie metod uspołeczniania (informacje o danej chorobie); 

● unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach; 

● uwzględnianie w procesie dydaktycznym zmiennego samopoczucia i sprawności 

psychofizycznej ucznia; 

● pomoc w wyrównywaniu zaległości w nauce, wynikających z absencji chorobowej – w 

formie pomocy koleżeńskiej lub zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

● uwrażliwienie uczniów zdrowych na potrzeby i przeżycia ucznia chorego; 

● przy ocenianiu należy oddzielać te obszary i umiejętności, w których mogą występować 

zaburzenia spowodowane ubocznym działaniem leków; 

● w okresie zaostrzenia choroby nie obciążać ucznia dodatkowymi stresami (testami, 

klasówkami), zmniejszać stopień trudności zadań; wiadomości sprawdzać raczej w okresach 

poprawy stanu zdrowia i samopoczucia. 

Dostosowania dla ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji: 

● unikanie uwag krytycznych – zwłaszcza na forum klasy; 

● pomoc w odbudowaniu u ucznia poczucia większej sprawczości, samodzielności, bycia 

bardziej efektywnym w sytuacjach wymagających większej aktywności poznawczej; 

● gratyfikowanie i docenianie wykazywanej przez ucznia obowiązkowości, prawidłowej 

postawy szkolnej; 

● wskazywanie na osiągnięte sukcesów; 

● dostrzeganie mocnych stron ucznia; 

● nagradzanie wkładu pracy a nie tylko efektów; 

● mobilizowanie do kończenia rozpoczętej pracy; 

● minimalizowanie napięcia związanego z sytuacją weryfikowania wiedzy i umiejętności; 

● ograniczenie liczby zadań na sprawdzianach lub przydzielenie większej ilości czasu na ich 

wykonanie; 

● zmniejszenie prac domowych; 

● częste utrwalanie nowych treści; 

● pozostawienie większej ilości czasu na utrwalenie materiału; 

● dawanie więcej czasu do namysłu podczas odpowiedzi i na wykonanie wyznaczonych 

zadań; 

● kierowanie odpowiedziami ucznia poprzez pomocnicze pytania; 

● omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności; 

● podawanie poleceń w prostszej formie, unikanie trudnych czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, 

częste odwoływanie się do konkretu, przykładu; 

● unikanie pytań problemowych, przekrojowych; 

● wyrabianie samodzielności myślenia i działania; 

● pobudzanie do myślenia i tworzenia wielu różnych rozwiązań. 

Dostosowania dla ucznia mającego wolne tempo pracy oraz trudności 

 w koncentracji uwagi: 



 ograniczenie liczby zadań na sprawdzianach lub przydzielanie większej ilości czasu na ich 

wykonanie; 

 zmniejszenie prac domowych z zachowaniem realizacji treści podstawy programowej; 

 pozostawienie większej ilości czasu na utrwalenie materiału; 

 dawanie więcej czasu do namysłu podczas odpowiedzi i na wykonanie wyznaczonych 

zadań; 

 kierowanie odpowiedziami ucznia poprzez pomocnicze pytania; 

 podawanie polecenia w prostszej formie;  

 unikanie trudnych czy bardzo abstrakcyjnych pojęć; 

 częste odwoływanie się do konkretu, przykładu; 

 omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności; 

 unikanie pytań problemowych, przekrojowych; 

 posadzenie ucznia blisko nauczyciela; 

 wyrabianie samodzielności myślenia i działania; 

 pobudzanie do myślenia i tworzenia wielu różnych rozwiązań; 

 zwracanie uwagi na potrzebę dodatkowego objaśniania pojęć, zjawisk, zwrotów potocznych, 

przysłów i upewnianie się, czy uczeń dobrze zrozumiał ich znaczenie; 

 ocenianie prac ucznia zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej 

(dostosowanie kryteriów w związku ze stwierdzoną dysleksją i dysgrafią); 

 pomoc w wyrównywaniu zaległości w nauce, w formie pomocy koleżeńskiej lub zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych; 

 pomoc uczniowi w dokonywaniu selekcji materiału – wskazanie informacji istotnych z 

punktu widzenia zrozumienia i opanowania materiału; 

 sprawdzanie wiadomości częściej i z mniejszych partii materiału, powtarzanie kluczowych 

informacji z lekcji.  

Dostosowania dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi  

z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny: 

● pomoc w wyrównywaniu zaległości w nauce: w formie pomocy koleżeńskiej lub zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych; 

● sprawdzanie wiadomości częściej i z mniejszych partii materiału;  

● powtarzanie kluczowych informacji z lekcji;  

● pomoc uczniowi w dokonywaniu selekcji materiału – wskazanie informacji istotnych z 

punktu widzenia zrozumienia i opanowania materiału; 

● ocenianie prac ucznia zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej 

(dostosowanie kryteriów w związku ze stwierdzoną dysleksją i dysgrafią; 

● przekazywanie wiedzy za pomocą kilku kanałów (np. słuchowego i wzrokowego); 

● stopniowanie trudności sytuacji zadaniowych; 

● zachęcanie do staranności wykonywanych prac;  

● pozytywne motywowanie do pracy nad przezwyciężaniem istniejących trudności; 

● stopniowanie sytuacji zadaniowych, aby uczeń mógł odnieść sukces; 

● stosowanie wzmocnień pozytywnych; 



● częste odwoływanie się do sytuacji z życia codziennego i do konkretów; 

● wzmacnianie poczucia własnej wartości; 

● w czasie lekcji upewnianie się, czy uczeń właściwie zrozumiał treść zadań i poleceń; 

● ukierunkowywanie na właściwą odpowiedź poprzez zadawanie pytań pomocniczych, 

naprowadzanie na prawidłowe rozwiązanie; 

● bazowanie na przykładach z życia codziennego; 

● częste utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności; 

● ocenianie za wkład pracy w wykonanie zadania; 

● częste chwalenie ucznia indywidualnie i na forum klasy; 

● upewnianie się, czy uczeń dokończył rozpoczęte na lekcji zadanie, zanotował zadanie 

domowe (do czasu wypracowania u niego takiego nawyku). 

Dostosowania dla ucznia cudzoziemca: 

● umożliwienie korzystania podczas lekcji ze słownika dwujęzycznego; 

● stosowanie języka instrukcji w komunikacji z uczniem cudzoziemcem (krótkie polecenia, 

np. ułóż, narysuj); 

● formułowanie pytań skierowanych w sposób jasny, krótki oraz dostosowany do poziomu 

znajomości języka polskiego; 

● udzielanie informacji zwrotnej podczas lekcji; 

● stosowanie bogatego materiału ikonograficznego (zdjęcia, mapy, wykresy, schematy) przy 

wyjaśnianiu zagadnień tematycznych; 

● rozwijanie i doskonalenie sprawności mówienia i pisania;  

● monitorowanie pracy ucznia i jego postępów; 

● włączanie ucznia cudzoziemca w pracę zespołową i dostosowywanie instrukcji do jego 

językowych umiejętności; 

● akceptowanie każdej formy wypowiedzi świadczącej o zrozumieniu zagadnienia (nawet 

jednorazową czy błędną gramatycznie); 

● gramatykę należy traktować w sposób funkcjonalny; 

● w ocenianiu wypowiedzi pisemnych zwrócić uwagę na komunikatywność; 

● prace domowe należy dostosować do możliwości językowych ucznia cudzoziemca. 

Dostosowania dla ucznia szczególnie uzdolnionego: 



● przygotowywanie dodatkowych, bardziej złożonych, twórczych zadań i ćwiczeń; 

● powierzanie odpowiedzialnych ról na forum klasy i szkoły; 

● tworzenie takich sytuacji dydaktycznych, które będą dla ucznia wyzwaniem i źródłem 

satysfakcji; 

● zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, turniejach itp. 

● popularyzowanie osiągnięć pracy ucznia (fotografowanie, opisywanie, archiwizacja, 

opowiadanie o swojej pasji innym); 

● poszerzanie i wzbogacanie wiedzy, stawianie innych celów i zadań; 

● motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego; 

● poważne i życzliwe traktowanie pomysłów i prac ucznia; 

● organizowanie konsultacji i zapraszanie na zajęcia ekspertów spoza szkoły, np. 

pracowników uczelni wyższych, specjalistów, instruktorów; 

● wskazywanie kierunków rozwoju, podjęcie współpracy z rodzicami oraz z innymi 

instytucjami działającymi na rzecz dzieci zdolnych; 

● stymulowanie samokształcenia, inspirowanie do pracy własnej, np. czytania literatury 

obcojęzycznej, udziału w projektach i pracach badawczych. 

 

 IX.  PRZEDMIOTOWE ZASADY NAUCZANIA – NAUCZANIE 

ZDALNE 

Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się i pracy nauczyciela z daną klasą poprzez 

urządzenia takie jak: komputer, tablet, telefon; przy użyciu  e-dziennika lub innego rodzaju 

platform za zgodą dyrektora. 

 Przy ocenianiu uczniów w czasie nauczania zdalnego obowiązuje skala ocen stosowana 

dotychczas.  

Ocenianiu podlegają następujące aktywności uczniów: 

 -odpowiedzi ustne, 

 prace pisemne, 

  aktywność na zajęciach, 

  terminowość odsyłania prac, 



  postawa ucznia wobec przedmiotu.  

Przesyłanie prac pisemnych odbywa się w sposób zaproponowany przez nauczyciela (e-

dziennik, e-mail, platforma edukacyjna) i przekazane do wiadomości rodzicom.  

Nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie pracy i poinformowanie uczniów o ocenach, analizie 

pracy oraz terminach i sposobach poprawy.  

Przedmiotowe Zasady Oceniania   w nauczaniu zdalnym/na odległość mają charakter 

przejściowy.  

Przedmiotowe Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym - na odległość, wprowadza się w celu 

umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych 

uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do 

kontynuowania na terenie szkoły.  

 

 Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w kryteriach 

oceniania z poszczególnych przedmiotów wzbogacone o niżej wymienione formy pracy. 

Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela, 

traktowane jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć.  

Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane 

w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim 

uzgodnieniu.  

 O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informuje rodziców/prawnych opiekunów w 

terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez e-dziennik. 

 Wagi ocen – na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian. 

 Brak reakcji na wysłane zadanie skutkuje oceną niedostateczną.  

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadanie otrzymane w czasie e- 

nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

 Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a oceny 

cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym. 

 Kryteria oceniania  

Lekcje prowadzone są on-line, wykorzystując platformę edukacyjną 

Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez: 

 wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela 



sposobach, a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy lub 

platformę edukacyjną., 

 wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako 

załączniki do wiadomości w e-dzienniku lub platformie, 

  wykonanie zadań na platformach edukacyjnych. 

 Quizy interaktywne tworzone przez nauczyciela i rozwiązywane przez uczniów online  

 Aktywność uczniów podczas zajęć.  

 Wykonane przez uczniów prezentacje multimedialne, makiety itp 

 terminowość przesyłania prac zleconych do wykonania, za dostarczenie pracy po terminie 

uczeń otrzymuje ocenę o stopień niższą,  

  prace domowe – terminowość wykonania, poprawność, stopień zaangażowania i 

staranności, w przypadku braku pracy, uczeń dostarcza ja w ciągu 2 dni, jeśli nie dotrzyma 

terminu otrzymuje ocenę niedostateczną, 

  postawa ucznia wobec przedmiotu, odzwierciedlająca się w wysiłku wkładanym przez 

ucznia w proces uczenia się, przygotowanie do zajęć.  

Wszystkie formy aktywności zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co 

oznacza, że uczeń musi otrzymać z nich ocenę.  

W przypadku nauczania hybrydowego obowiązują zasady : 

 sprawdziany i kartkówki uczniowie piszą w szkole, 

 prace domowe, prezentacje są przesyłane na wskazany adres mailowy w określonym 

terminie. 

 

 IX.  UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Egzaminy sprawdzające, poprawkowe i klasyfikacyjne, promocja do 
następnej klasy - określają zasady wewnątrzszkolnego oceniania. 

2. Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii zostały  zatwierdzone na 

zebraniu zespołu przedmiotowego. 
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