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Przedmiotowe zasady oceniania z chemii dla szkoły podstawowej. 

 

 

I. Podstawa prawna: 

 Podstawa Prawna Przedmiotowych Zasad Oceniania z chemii:  Rozporządzenie MEN 

z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 373 ). 

  Podstawa Programowa z chemii dla szkoły podstawowej. 

  Statut Szkoły - Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO). 

  Program nauczania chemii w szkole podstawowej: Chemia Nowej Ery T. Kulawik, 

M. Litwin. 

 

II. Sposoby informowania uczniów i rodziców o PZO i osiągnięciach uczniów 

w nauce. 

 

1 Nauczyciel – uczeń:  

a) informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania na pierwszej lekcji  

oraz  umieszcza PZO na stronie internetowej szkoły,  

b) wspiera ucznia w codziennej pracy i w samodzielnym planowaniu rozwoju, 

c) motywuje ucznia do dalszej pracy i nagradza wysiłek ucznia podczas pracy na lekcji, 

d) jest zobowiązany do udzielania uczniowi informacji zwrotnej, uwzględniającej to, co uczeń 

zrobił dobrze, jak też to, co powinien wykonać inaczej. Informacja zwrotna może być 

przekazywana ustnie lub pisemnie, 

e) wpisuje oceny do dziennika elektronicznego do którego wgląd ma każdy uczeń posiadający 

odpowiednie konto, 

f) uczniowie informowani są przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z chemii 

o proponowanych ocenach śródrocznych/rocznych na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym 

zebraniem Rady Pedagogicznej poprzez wpisanie proponowanych ocen do elektronicznego 

dziennika lekcyjnego. 

2 Nauczyciel – rodzice:  
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a) informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania na pierwszym spotkaniu z rodzicami (za 

pośrednictwem wychowawcy) oraz o tym, że PZO są umieszczone na stronie internetowej 

szkoły, 

b) informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce wpisując oceny do dziennika 

elektronicznego oraz indywidualne wiadomości do rodziców, 

 c) w czasie indywidualnych spotkań, rozmów lub korespondencji elektronicznej nauczyciel 

dostarcza informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia w nauce oraz  o wskazówkach do 

pracy z  nim, 

d) informacja zwrotna może być przekazywana ustnie lub pisemnie. 

 

III. Zasady  ogólne  

 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:  

- odpowiedź ustna, obejmująca 2-3 tematyczne lekcje, czas trwania odpowiedzi ustnej do 10 

minut,  

- kartkówka, obejmująca do trzech lekcji tematycznych, czas trwania maksymalnie do 20 

minut,  

- praca kontrolna, obejmująca podstawowe zagadnienia z danego działu,  

- sprawdzian (w formie opisowej, testu lub mieszany), obejmujący większą partię materiału, 

jeden lub dwa działy. Czas trwania – jedna jednostka lekcyjna chyba, że nauczyciel zdecyduje 

o wydłużeniu czasu.  

 

2. Częstotliwość odpowiedzi ustnych, sprawdzianów i kartkówek  

- odpowiedź ustna – uczeń powinien mieć przynajmniej jedną ocenę z odpowiedzi ustnej w 

półroczu,  

- sprawdziany: po zakończeniu większej partii materiału (działu)  

- kartkówki – po zakończeniu mniejszej partii materiału, ważnego zagadnienia, dla 

sprawdzenia stopnia przyswojenia materiału przez uczniów. 

 

3. Ocena aktywności:  

- waga oceny z aktywności to 3, 

- aktywność pozytywna (rozwiązanie zadań przy tablicy, poprawne odpowiedzi ustne na 

pytania kierowane do ogółu uczniów) a także ocena 5 (wystawiana od razu lub po uzyskaniu 
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czterech „plusów”), ocena 4 (trzy „plusy” i jeden „minus”), ocena 3(dwa „plusy” i dwa 

„minusy”) ocena 2 (jeden „plus” i trzy „minusy”), 

- aktywność negatywna (brak pracy ucznia na lekcji, utrudnianie lub uniemożliwianie pracy 

innym uczniom) -ocena 1 (wystawiana od razu lub po uzyskaniu czterech „minusów”). 

 

4. Zadania domowe  

Uczeń sprawdzany jest ze stopnia wykonania zadania domowego regularnie lub wyrywkowo. 

Kontrola ta może nastąpić także poprzez odpowiedź ustną lub pisemną na lekcji. Wymaganie 

zadań w formie pisemnej w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń nauczyciel 

każdorazowo zapowiada. Brak wykonania zadania domowego uczeń zgłasza przed 

rozpoczęciem lekcji (maksymalnie 2 razy w ciągu półrocza). 

 

 5. Frekwencja ucznia  

Sprawdzana jest częstotliwość opuszczania lekcji; czy są to nieobecności jednodniowe, 

zwolnienia z lekcji poprzedzających zajęcia z chemii w danym dniu, czy powodem absencji 

ucznia jest jego dłuższa choroba. W przypadku gdy frekwencja ucznia na lekcjach chemii na 

dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną lub roczną wynosi poniżej 50% uczeń 

zobowiązany jest do napisania sprawdzianu zaliczeniowego obejmującego tematy 

realizowane w całym półroczu. Maksymalna ocena możliwa do uzyskania z tego sprawdzianu 

odpowiada średniej ważonej z ocen uzyskanych przez ucznia w danym półroczu. 

 

 6. Usprawiedliwienia  

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w ciągu półrocza(należy 

poinformować o tym przed rozpoczęciem lekcji w danym dniu). Nauczyciel może zawiesić na 

pewien czas lub całkowicie możliwość zgłaszania nieprzygotowań do lekcji. 

Nieprzygotowanie związane z chorobą  lub udziałem w konkursach i olimpiadach (wpis 

nauczyciela przygotowującego do konkursu) należy także zgłosić osobiście nauczycielowi 

przed rozpoczęciem zajęć. 

 

IV. Ocena śródroczna i roczna  

Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana na podstawie wartości średniej ważonej ocen 

uzyskanych przez ucznia. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje nauczyciel uczący 

przedmiotu, kierując się dobrze pojętym interesem ucznia. Ocena ta nie podlega negocjacjom.  
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1. Na ocenę śródroczną i roczną mają wpływ:  

a) uzyskane oceny:  

Formy aktywności Waga oceny 

 

sprawdzian (praca obejmująca 

obszerny zakres materiału) 

 

kartkówka 

 

odpowiedź ustna 

 

aktywność 

 

zadanie domowe, zadania 

dodatkowe, referaty 

 

osiągnięcia w konkursach, 

olimpiadach i zawodach (laureaci i 

finaliści) 

 

 

udział w konkursie 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

3 

 

2 

 

 

etap wojewódzki i powyżej 5 

etap rejonowy 4 

etap powiatowy 3 

etap szkolny 2 

 

2 

 

2. Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej  

a) Ocenę śródroczną i roczną ustala się na podstawie średniej ważonej z ocen. Roczna średnia ważona 

z poszczególnych przedmiotów pokazywana w dzienniku elektronicznym jest średnią z obu okresów 

klasyfikacyjnych; średnia z II półrocza uwzględnia automatycznie I półrocze. 

Średniej ważonej ocen śródrocznych i rocznych przyporządkowuje się oceny według następującego 

schematu:  

1) średnia ważona od 5,51 do 6,00 – celujący;  

2) średnia ważona od 4,61 do 5,50 – bardzo dobry;  

3) średnia ważona od 3,61 do 4,60 – dobry;  

4) średnia ważona od 2,61 do 3,60 – dostateczny;  

5) średnia ważona od 1,61 do 2,60 – dopuszczający;  



5 
 

6) średnia ważona 1,60 i poniżej – niedostateczny. 

Średnią ważoną oblicza się do dwóch miejsc po przecinku. 

 

V. Sprawdziany i kartkówki  

 

a) sprawdzian obejmujący większą partię materiału powinien być zapowiedziany 

przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,  

b) kartkówki mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane w zależności od uznania 

nauczyciela,  

c) uczeń jest zobowiązany do napisania wszystkich sprawdzianów w półroczu (w pierwszym 

terminie lub dodatkowym). Brak oceny z jednego sprawdzianu w półroczu obniża ocenę 

śródroczną i roczną o jeden stopień, 

d) uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy każdego sprawdzianu, z którego wyniku 

uzyskanego w pierwszym terminie jest niezadowolony. Poprawa następuje w wyznaczonym 

przez nauczyciele terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie, 

e) o wynikach sprawdzianu (pracy pisemnej) nauczyciel informuje uczniów w terminie nie 

przekraczającym 2 tygodni, 

 f) ocena ze sprawdzianu poprawkowego jest wpisywana do dziennika (także, gdy jest ona niższa niż 

ta uzyskana w pierwszym terminie). Do średniej ważonej liczy się ocena uzyskana z poprawy. . 

 i) na sprawdzianach i kartkówkach należy korzystać z kalkulatora prostego, nie może to być 

kalkulator w telefonie komórkowym, 

 j) uczeń zobowiązany jest do posiadania na czas sprawdzianu własnych tablic chemicznych 

k) prace pisemne są oceniane następująco:  

30% - 49% dopuszczający, 

50% - 74% dostateczny, 

75% - 89% dobry, 

90%-100% bardzo dobry, 

100% za sprawdzian + zadania dodatkowe – celujący 

l) progi procentowe na poszczególne oceny nauczyciel może obniżyć w zależności od stopnia 

trudności pracy pisemnej. 

VI. Ogólne kryteria oceniania: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:   

 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 

 potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 
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 umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk, 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

  swobodnie operuje terminologią naukową wykazuje szczególne zainteresowania tematyką 

chemiczną, 

  wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach, 

  potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, 

  bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

  wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza 

nią, 

  w pracach pisemnych osiąga od 95% do 100% punktów możliwych do zdobycia. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:   

opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

  potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych 

sytuacjach, 

 umie łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin, 

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

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

 potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne, 

 potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych, 

  aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

 w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 90% do 100% punktów 

możliwych do zdobycia.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który:   

 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

zadań i problemów, 

 potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł 

wiedzy chemicznej, 

 potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne, 

 potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych, 
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  jest aktywny na lekcji, 

  w pracach pisemnych osiąga od 75% do 89% punktów. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:   

 opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, 

które są konieczne do dalszego kształcenia; 

 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, 

typowych zadań i problemów, 

 potrafi korzystać, z pomocą nauczyciela, z różnych źródeł wiedzy chemicznej, 

 z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenia chemiczne, 

 potrafi, z pomocą nauczyciela pisać i uzgadniać prostsze równania reakcji chemicznych, 

  wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym, 

  w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 74% punktów. 

 

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, 

 z pomocą nauczyciela potrafi pisać proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne, 

  jest mało aktywny na lekcji, 

  w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 30% do 50% punktów. 

 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:   

 nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, 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,   
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 nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami 

chemicznymi,  wykazuje się bierną postawą na lekcji, 

 w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 29% punktów. 

 

VII. Dostosowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania z chemii do możliwości 

uczniów ze specyficznymi wymaganiami edukacyjnymi.  

 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub indywidualnego nauczania są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 3. W stosunku do wszystkich uczniów mających dysfunkcje zastosowane zostają zasady 

wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania 

małych sukcesów. Nauczyciel przy ocenianiu uwzględnia przede wszystkim: mocne strony 

ucznia, stronę emocjonalno-motywacyjną, aktywność na zajęciach, zainteresowania ucznia, 

zaangażowanie i włożony wysiłek.  

4. W czasie prac klasowych i kartkówek uczeń z opinią lub orzeczeniem PPP może otrzymać 

wersję o mniejszym stopniu trudności; dopuszcza się stosowanie zmienionych kryteriów 

procentowych dla ocen w przypadku pisania pracy pisemnej takiej, jak inni uczniowie:  

0% -20% - niedostateczny, 

21%-44% - dopuszczający, 

45% - 69% - dostateczny, 

70% - 89% - dobry, 

90% - 94% - bardzo dobry, 

95% - 100% - celujący. 

Dostosowania szczegółowe: 

a) uczniowie z specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym z dysleksją, 

dysgrafią, dysortografią: 

dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, nie treści. Ucznia ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się obowiązują na lekcjach chemii wymagania 

i kryteria ocen określone w wymaganiach edukacyjnych dla wszystkich uczniów, z pewnymi 
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wyjątkami. Od ucznia wymaga się podstawowych umiejętności i wiadomości, o których 

mowa w podstawie programowej, 

  posadzenie dziecka blisko nauczyciela, dzięki czemu zwiększy się jego koncentracja 

uwagi, wzrośnie bezpośrednia kontrola nauczyciela, bliskość tablicy pozwoli zmniejszyć ilość 

błędów przy przepisywaniu,  

  podawanie poleceń w prostszej formie,  

  pomaganie w rozwiązywaniu zdań tekstowych poprzez zadawanie naprowadzających 

pytań, 

  unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, częste odwoływanie się do konkretu, 

przykładu, zjawisk życia codziennego, 

  unikanie pytań problemowych, przekrojowych, 

  odrębne instruowanie,  

  w ocenie pracy ucznia uwzględnianie poprawności toku rozumowania, a nie tylko 

prawidłowości wyniku końcowego,  

  poprawianie ocen z prac pisemnych na dodatkowych zajęciach,  

  wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne,  

  dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytanie,  

  pomoc podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzanie poprzez 

pytania pomocnicze,  

  korzystanie z modeli związków chemicznych, tablicy pierwiastków chemicznych, 

kalkulatora podczas odpowiedzi, kartkówek, sprawdzianów  

  wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne, jeżeli to niemożliwe, to ograniczenie 

liczby zadań w pracy klasowej,  

  rozłożenie w czasie nauki symboli chemicznych, definicji, reguł; 

 

 b) uczniowie z obniżonym potencjałem intelektualnym: 

  dostosowanie wymagań w zakresie formy i treści - obowiązują wymagania jak dla uczniów 

bez deficytów, za wyjątkiem oceny dopuszczającej, którą uczeń uzyskuje po otrzymaniu 20% 

punktów możliwych do uzyskania,  

  uczeń ma prawo poprawiać sprawdzian w formie dla siebie najkorzystniejszej(ustnej lub 

pisemnej),  

  w kartkówkach ze znajomości pisania wzorów związków chemicznych przeważają 

przykłady związków dwupierwiastkowych, 
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  w pracy pisemnej zdecydowaną część zajmują zadania zamknięte i zadania z luką.  

 

c) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – 

dostosowanie wymagań w zakresie formy i treści. 

Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obowiązuje taka sama 

podstawa programowa jak uczniów bez deficytów jednak: 

a) na stopień bardzo dobry muszą opanować wiadomości i umiejętności określone jako 

podstawowe (czyli na stopień dostateczny dla ucznia bez deficytów), 

b) na stopień dobry wiadomości i umiejętności określone jako konieczne (czyli na ocenę 

dopuszczającą dla ucznia bez deficytów), 

c)  na stopień dostateczny ponad połowę wiadomości i umiejętności koniecznych, 

d)  na stopień dopuszczający połowę wiadomości i umiejętności koniecznych, 

e)  uczniowie, którzy nie spełniają tych wymagań, unikają nauki, nie wykazują chęci 

współpracy z nauczycielem, nie przyjmują pomocy otrzymają stopień niedostateczny; 

 

d) uczniowie z niepełnosprawnością ruchową: 

  dostosowanie wymagań w zakresie formy: jeżeli niepełnosprawność dotyczy kończyn 

górnych, to nie ocenia się estetyki napisanych wzorów związków chemicznych, uczeń może 

opowiedzieć jakie czynności należy wykonać, aby rozwiązać zadanie. Preferuje się 

odpowiedzi ustne a w testach i pracach pisemnych wykorzystuje zadania zamknięte, zadania 

z luką. Uczeń może w zadaniach domowych korzystać z komputera; 

 

 e) uczniowie słabosłyszący: 

  w klasie siedzą w pierwszych lub drugich ławkach,  

  nauczyciel przypomina uczniowi o noszeniu aparatu słuchowego,  

  nauczyciel sprawdza czy uczeń zrozumiał polecenie,  

  nauczyciel przekazując informacje, staje przodem do ucznia,  

  nauczyciel dokładnie i głośno wymawia nowe pojęcia i objaśnia je, 

  nauczyciel sprawdza czy uczeń zapisał zadanie domowe, informacje o kartkówkach 

i pracach klasowych,  

  jeżeli wymaga tego sytuacja, uczeń może mieć inny test, w którym przeważają zadania 

z krótkimi poleceniami; 
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 f) uczniowie słabowidzący: 

wymagania, jak dla uczniów bez dysfunkcji, ale:  

  uczeń zajmuje ławkę przy oknie w dobrze oświetlonym miejscu,  

  na lekcji ma przygotowane pogrubione linie w zeszycie, jeżeli tego wymaga 

sytuacja (przygotowane przez rodziców lub innych członków rodziny),  

  kartkówki i sprawdziany są pisane czcionką „16” lub większą,  

  nauczyciel przygotowuje powiększone kserokopie fotografii i rysunków, które chce 

z uczniem na lekcji omawiać,  

  uczeń może podczas lekcji, na kartkówce i pracy klasowej korzystać z modeli związków 

chemicznych,  

  uczeń korzysta z powiększonych kserokopii układu okresowego i tabeli rozpuszczalności 

wodorotlenków i soli,  

  nauczyciel zwraca uwagę na szybką męczliwość ucznia związaną ze zużywaniem większej 

energii na patrzenie i interpretację informacji uzyskanych droga wzrokową, 

  wydłużenie czasu na wykonanie określonych zadań  

  częste zadawanie pytania – „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego 

trafności doznań wzrokowych; 

 

 g) uczniowie przewlekle chorzy: 

wymagania jak dla uczniów bez dysfunkcji, ale: 

  jeżeli uczeń jest długo nieobecny, zaległe kartkówki i sprawdziany pisze we wcześniej 

uzgodnionym z nauczycielem terminie, 

  braki w wiadomościach i umiejętnościach uzupełnia uczestnicząc w zajęciach 

dodatkowych; 

 

h) uczniowie wykazujący kłopoty z zachowaniem i zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym: 

  wymagania jak dla uczniów bez dysfunkcji, 

  posadzenie ucznia blisko nauczyciela, dzięki czemu zwiększy się jego koncentracja uwagi, 

ograniczeniu ulegnie ilość bodźców rozpraszających, wzrośnie bezpośrednia kontrola 

nauczyciela; 

 

i) uczniowie z deficytami rozwojowymi: 
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wymagania jak dla uczniów bez dysfunkcji, ale: 

  wydłużony czas na odpowiedzi, 

  precyzyjne, krótkie polecenia, 

  wydłużony czas na opanowanie definicji, reguł, twierdzeń, 

  poprawa ocen w dowolnej formie (ustnej lub pisemnej) na dodatkowych zajęciach; 

 

 j) uczniowie z trudnościami w nauce: 

wymagania jak dla uczniów bez dysfunkcji, ale: 

  posadzenie ucznia blisko nauczyciela, kontrola pracy na lekcjach,  

  pilnowanie odrabiana zadań domowych,  

  wdrażanie do regularnego uczenia się,  

  kontrolowanie obecności na lekcjach; 

 

k) uczniowie z ADHD: 

  wymagania jak dla uczniów bez dysfunkcji,  

  pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności,  

  wydawanie jasnych, precyzyjnych poleceń  

  na raz tylko jedno polecenie,  

  formułowanie informacji dotyczących pracy domowej w sposób jasny i przejrzysty, 

  przypominanie o regułach,  

  skupianie uwagi ucznia na tym co najważniejsze, 

  na zajęciach stosuje się metody ułatwiające opanowanie materiału; formy mogą 

obejmować między innymi:  omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu 

trudności, pozostawianie większej ilości czasu na jego utrwalenie, podawanie poleceń 

w prostszej formie,  unikanie trudnych czy bardzo abstrakcyjnych pojęć,  częste odwoływanie 

się do konkretu, przykładu, unikanie pytań problemowych, przekrojowych, wolniejsze tempo 

pracy, indywidualne i odrębne instruowanie uczniów; 

 

l) uczniowie z mutyzmem wybiórczym: 

  posadzenie ucznia blisko nauczyciela, kontrola pracy na lekcjach,  

  okazywanie akceptacji niewerbalnie i werbalnie,  
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  umożliwienie alternatywnych formy komunikacji na lekcji, np. pisemne odpowiedzi, 

skinięcie głową, 

  zindywidualizowanie procesu ocenienia, pozwolenie uczniowi odpowiadania na przerwach, 

bez obecności innych uczniów, 

  zachęcanie ucznia do wchodzenia w kontakt z rówieśnikami, np. poprzez pracę w małych 

grupach ze spokojnymi osobami; 

 

ł) uczniowie ze spektrum zaburzeń autystycznych, w tym autyzm: 

  wspieranie relacji rówieśniczych, zapobieganie złośliwości, prowokacji, dyskryminacji czy 

agresji w stosunku do uczniów z autyzmem, 

  wyeliminowanie sytuacji stresowych i rozpraszających, takich jak:  niemożliwość 

przewidzenia następstwa zdarzeń, niezrozumienie wskazówek nauczyciela,  interakcje 

z rówieśnikami,  nieodpowiednie oświetlenie w klasie, nadmiar bodźców dźwiękowych, 

zapach perfum, jedzenia itp., 

  zapewnienie wydłużonego czasu pracy, 

 uproszczenie języka w komunikacji (polecenia, treść zadania), 

  zarządzanie zmianą planów tzn. upewnianie się, że uczeń z autyzmem rozumie, że czasem 

planowane działania mogą być zmienione, odwołane lub przełożone, 

  nagradzanie ucznia precyzyjnymi pochwałami. 

 

VIII. Elementy oceniania kształtującego: 

a) do zasad oceniania wprowadza się elementy oceniania kształtującego (OK), 

b) nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia, 

c) uczeń uzyskuje od nauczyciela informację zwrotną (w formie ustnej lub pisemnej) – 

informacja będzie zawierała cztery elementy: 

- wyszczególnienie dobrych elementów pracy, 

- wskazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

- wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę, 

- wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

W ocenianiu może się także pojawić ocena koleżeńska oraz samoocena. 

 

IX. Nauczanie zdalne 
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1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:  

–  odpowiedź ustna – przed kamerą w bezpośredniej relacji z nauczycielem, 

–  kartkówki w formie testów lub w formie opisowej, 

–  sprawdziany – w formie elektronicznej zarówno opisowej jak i w formie testów. 

Kartkówki i sprawdziany odbywają się z włączoną kamerą tak, aby nauczyciel mógł 

ocenić samodzielność pracy ucznia (należy mieć stały kontakt video – w przypadku braku 

wizji, nawet chwilowej, nauczyciel ma prawo potraktować taką pracę jako niesamodzielną 

i wystawić z niej ocenę niedostateczną).  

2. Częstotliwość odpowiedzi ustnych, sprawdzianów i kartkówek pozostaje bez zmian. 

3. Ocena aktywności – bez zmian.  

4. Ocena zadania domowego – wyłącznie w formie elektronicznej na podstawie 

wysłanego przez ucznia zdjęcia lub dokumentu elektronicznego.  

 

Inne postanowienia, niezawarte w niniejszym dokumencie – takie jak: egzamin 

klasyfikacyjny, poprawkowy, tryb odwoławczy zawarte są w Wewnątrzszkolnych Zasadach 

Oceniania, które są częścią Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku. 

 

 

Załączniki: 

 

1. Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na 

podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie 

nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej 

Chemia Nowej Ery 

2. Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowana na 

podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie 

nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej 

Chemia Nowej Ery 

 

 

 

 

 

 

 

 


