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I. Informacja o wymaganiach edukacyjnych 

Wymagania są zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Uczniowie są zapoznawani z nimi na pierwszej 

lekcji a rodzice na zebraniach. 

 

II Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia. 

W ramach zajęć edukacyjnych z przedmiotu uczeń może uzyskać oceny za: 

1. Odpowiedzi ustne –waga 2, 

2. Sprawdziany całogodzinne - najwyżej 3 w semestrze (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem 

i zapisane w dzienniku lekcyjnym) -waga 3, 

3. Maratony, diagnozy wewnętrzne – waga 3, 

4. Krótkie sprawdziany– waga 2, 

5. Kartkówki obejmujące trzy ostatnie tematy lekcji lub obejmujące sprawdzenie stopnia opanowania 

wybranych wiadomości i umiejętności  (mogą być nie zapowiedziane) – waga 2, 

6. Zadania domowe – waga od 1 do 2, 

7. Aktywność: 

- dodatkowe, samodzielne prace, np. projekty, prezentacje – waga 2, 

- praca w grupach  – waga 2, 

- wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych – waga 3, 

- za krótkie wypowiedzi ucznia lub wykonanie zadania dopuszcza się stawianie znaków „+” i „-”  

 

Konsekwencje nieprzygotowania się do zajęć: 

- uczeń może być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze: 

      - nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza po sprawdzeniu obecności, 

- za każde kolejne nieprzygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 

- zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji wynikające z co najmniej tygodniowej 

nieobecności jest usprawiedliwione (bez konsekwencji), 

- nieoddanie zadanej pracy w przewidzianym terminie skutkuje oceną niedostateczną, ocena ta może być 

poprawiona w terminie 1 tygodnia i ulega obniżeniu o 1 stopień. 

 

Sprawdziany i inne prace pisemne mogą być oceniane punktowo. Punkty są przeliczane na oceny w 

następujący sposób:  0- 30%- ndst., 31-50%- dop, 51- 74%- dst, 75- 90%- db, 91- 100%- bdb  

Ocena celująca - rozwiązanie dodatkowego zadania spoza podstawy programowej i przynajmniej 95% 

punktów za pozostałe zadania. 

 

 

III. Liczba ocen i częstotliwość oceniania. 

Do wystawienia oceny klasyfikacyjnej na I semestr lub oceny końcoworocznej uczeń powinien uzyskać 

oceny za: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy aktywności Klasa II Klasa III 

 1 sem. 2 sem. 1 sem. 2 sem. 

 1h 2h 1h 1h 

Sprawdziany 1 2 1 1 

Kartkówki 2 2 2 2 

Aktywność/Zadania domowe 1 1 1 1 

Razem 4 5 4 4 



IV. Sprawdzanie osiągnięć uczniów - wymagania  

 
KLASA II- okres 1  (1 godz. lub 2 godz. tygodniowo) 

Lp. narzędzie wymagania (umiejętność) Uczeń: 

1. Sprawdzian nr 1(S1) – „ Kwasy” -zna budowę, właściwości i reakcje otrzymywania 
kwasów, zapisuje reakcje dysocjacji kwasów, dokonuje 
obliczeń masy cząsteczkowej i stężeń procentowych 
roztworów kwasów 

2. Kartkówka nr 1(K1)- „Obliczanie stężeń 
procentowych” 

-zna wzór na stężenie procentowe i oblicza je na 
podstawie danych z zadania 

3. Kartkówka nr 2(K2)- „Właściwości kwasów” -zna wzory poznawanych kwasów, określa ich właściwości 
–zna barwy wskaźników w kwasach i innych roztoworach 

4 Aktywność nr 1(A1)- „Jak bezpiecznie obchodzić 
się z kwasami”-karta pracy  

- zna właściwości i zastosowania wybranych kwasów oraz 
ich znaczenie w życiu człowieka 
-wie jak bezpiecznie pracować z kwasami 

 

KLASA II- okres 2  (1 godz. lub 2 godz.  tygodniowo) 

Lp. narzędzie wymagania (umiejętność) Uczeń: 

1. Sprawdzian nr 1(S1)- „Wodorotlenki” - układa wzory sumaryczne i strukturalne 
wodorotlenków, zapisuje reakcje ich otrzymywania i 
dysocjacji zasad, podaje ich właściwości i zastosowanie, 
wymienia odczyny roztworów, wskaźniki, interpretuje 
wartości pH w ujęciu jakościowym 

2. Kartkówka nr 1(K1)- „Układanie wzorów 
sumarycznych i strukturalnych wodorotlenków” 

- potrafi ułożyć wzory sumaryczne i strukturalne 
wodorotlenków na podstawie wartościowości metalu, 
oblicza zawartość procentową metalu w związku 

3. Kartkówka nr 2(K2)- „Wzory i nazwy soli” - układa wzory soli i podaje ich nazwy 

4. Kartkówka nr 3(K3)- „Reakcje zobojętniania” -projektuje i zapisuje reakcje zobojętniania w oparciu o 
poznane kwasy i zasady 

4. Sprawdzian nr 2(S2) – „Sole” - układa wzory prostych soli, podaje ich nazwy, korzysta z 
tabeli rozpuszczalności soli, zapisuje reakcje dysocjacji, 
zapisuje jonowo i cząsteczkowo reakcje zobojętniania, 
określa na podstawie schematu przebieg reakcji 
strąceniowych i zapisuje je jonowo, zna trzy sposoby 
otrzymywania soli 

5. Aktywność nr 1(A1)- „Czy człowiek często 
korzysta z różnych soli?”- projekt przedmiotowy 

- zna właściwości i zastosowania wybranych soli oraz ich 
znaczenie w życiu człowieka  

 

KLASA III- okres 1  (1 godz. tygodniowo) 

Lp. narzędzie wymagania (umiejętność) Uczeń: 

1. Sprawdzian nr 1(S1) – „Węglowodory” - zna najprostsze związki organiczne, układa ich wzory, 
rozróżnia szeregi homologiczne, opisuje ich właściwości i 
zastosowanie, odróżnia doświadczalnie węglowodory 
nasycone od nienasyconych, zapisuje reakcje spalania 

2. Kartkówka nr 1(K1)- „Wzory i nazwy alkanów” - układa i zapisuje wzory prostych alkanów oraz ich 
reakcje spalania, dokonuje prostych obliczeń 
chemicznych 

3. Kartkówka nr 2(K2)- „Węglowodory 
nienasycone” 

- odróżnia alkeny i alkiny, określa ich właściwości 
chemiczne i zapisuje reakcje spalania i addycji 

4. Aktywność nr 1(A1)- „Wykonanie słowniczka 
pojęć chemicznych o węglowodorach nasyconych 
i nienasyconych” 

-tworzy słowniczek pojęć chemicznych dotyczących 
węglowodorów nasyconych i nienasyconych oraz 
wyjaśnia ich znaczenia 



 

KLASA III- okres 2  (1 godz. tygodniowo)  

Lp. narzędzie wymagania (umiejętność) Uczeń: 

1. Sprawdzian nr 1(S1) – „Pochodne 
węglowodorów” 

- rozpoznaje kwasy organiczne, alkohole, estry, aminy i 
aminokwasy, zapisuje ich wzory, podaje właściwości i 
zastosowanie omawianych przedstawicieli tych grup 

2. Kartkówka nr 1(K1)- „Alkohole jako pochodne 
węglowodorów” 

- zapisuje wzory, podaje nazwy alkoholi 
jednohydroksylowych, oblicza stężenie procentowe ich 
roztworów, układa reakcje spalania 

3. Kartkówka nr 2(K2)- „Kwasy organiczne” - podaje właściwości fizyczne i chemiczne oraz wzory 
omawianych kwasów, zapisuje reakcje otrzymywania 
mydła 

4. Aktywność nr 1(A1)- „Związki chemiczne w 
żywieniu”- projekt przedmiotowy 

- określa rolę i znaczenie związków chemicznych dla 
organizmu człowieka 

 

 

 

V. Ewaluacja 

Zespół przedmiotowy dokonuje ewaluacji PZO po zakończeniu roku szkolonego uwzględniając informacje 

zwrotną od uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

VI. Aneks dotyczący uwzględniania w ocenianiu potrzeb ucznia z dysleksją. 

 

UWZGLĘDNIANIE W OCENIANIU POTRZEB UCZNIA Z DYSLEKSJĄ. 

 
1. Uczeń może formułować definicje własnymi słowami. 

2. Uczeń może korzystać z gotowych zapisów wzorów, przy poprawnej interpretacji symboli i 

jednostek . 

3. Uczeń może mieć dwukrotnie dłuższy czas na opanowanie materiału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Aneks dotyczący uwzględniania w ocenianiu potrzeb ucznia z dysleksją. 

 

UWZGLĘDNIANIE W OCENIANIU POTRZEB UCZNIA Z DYSLEKSJĄ. 
 

 

CHEMIA 

1. Łamanie zasad zapisu symboli chemicznych nie wpływa na ocenę pracy ucznia. 

2. Uczeń zapisuje równania reakcji chemicznych pomocą nauczyciela. 

3. Nauczyciel pomaga uczniowi przy przekształcaniu wzorów, ewentualnie podaje gotowe wzory. 

 

 

 


