
Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego z chemii 
w Zespole Szkół nr 1 im KEN w Nowym Sączu 

 
I. Ogólne zasady oceniania z przedmiotu w trakcie stacjonarnego i zdalnego nauczania. 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego i zasadami sprawiedliwości poprzez rozpoznanie poziomu i postępów w opanowaniu 
wiadomości i umiejętności do wymagań edukacyjnych. 

2. Szczegółowe informacje są przekazywane każdorazowo przy wprowadzaniu do nowego działu.  
3. Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów. 
4. Sprawdziany, testy są obowiązkowe i zapowiadane przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wpisując  je do dziennika. 
5. Jeżeli uczeń opuścił zapowiedziany sprawdzian z przyczyn losowych to ma on obowiązek napisać go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 
6. Jeżeli uczeń sam nie zgłosi gotowości napisania zaległej pracy klasowej (sprawdzianu) pisze ją podczas obecności na kolejnych zajęciach lekcyjnych. 
7. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu (w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac) i może tego dokonać tylko jeden raz. Termin 

poprawy ustala nauczyciel. 
8. Przy poprawianiu sprawdzianów i pisaniu ich w drugim terminie, obowiązują te same kryteria, co w pierwszym terminie.  
9. Ocena z poprawy sprawdzianu wpisywana jest w osobnej kolumnie w dzienniku elektronicznym. 
10.  Niższa lub taka sama ocena z poprawy sprawdzianu nie jest wpisywana. 
11. Oceny za kartkówki nie mogą być poprawiane. 
12. Uczeń otrzymuje poprawioną pracę klasową i kartkówkę do wglądu na lekcji. 
13.  Krótkie sprawdziany, kartkówki (mogą dotyczyć trzech - pięciu ostatnich tematów) nie muszą być zapowiadane.  
14.  Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu półroczu zgłosić brak przygotowania do lekcji, a w przypadku, gdy w tygodniu są cztery godziny lub więcej - dwa razy (nie dotyczy 

ustalonych wcześniej sprawdzianów). Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji.  
15. Ocenie nie podlega uczeń znajdujący się właśnie w trudnej sytuacji życiowej lub uczeń po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.  
16. Uczniowie na zajęciach oraz podczas prac pisemnych mogą korzystać z tablic chemicznych i kalkulatorów, niedozwolone jest stosowanie kalkulatorów wbudowanych 

w telefony komórkowe.  
17.  W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.  
18. Uczeń, który opuścił co najmniej 50% obowiązkowych zajęć z przedmiotu może być z niego nieklasyfikowany.  

 
II. W trakcie zdalnego nauczania Zasady Oceniania  Wewnątrzszkolnego z chemii uzupełnione zostają o dodatkowe ustalenia dotyczące oceniania uczniów: 

1. Nauczyciel może sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia zdalnie, z wykorzystaniem dostępnych platform edukacyjnych i zasobów własnych.  
2. Nauczyciel podaje zakres materiału podlegającego sprawdzeniu.  
3. Oceniane będą: wiedza, umiejętności, obowiązkowość, terminowość i aktywność ucznia.  
4. Nauczyciel może poprosić ucznia o wyjaśnienia do wykonanej przez niego pracy.  
5. Odpowiedź ustna może się odbywać za pomocą dostępnych komunikatorów, o ile zasoby techniczne ucznia i nauczyciela na to pozwalają.  
6. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów może odbywać się w formach dotychczas określonych w przedmiotowych zasadach oceniania – online lub z dłuższym 

terminem wykonania, z uwzględnieniem dostępnych narzędzi i technicznych zasobów ucznia.  
7. Poprawa oceny może nastąpić w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela z uczniami, z uwzględnieniem specyfiki pracy.  
8. Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę jego możliwości psychofizyczne, zaangażowanie w proces nauczania oraz dostępne dla ucznia zasoby techniczne.  
9. Nauczyciel komunikuje się z uczniem za pomocą platformy Vulcan oraz  Teams,  jak również w inny zaproponowany przez siebie sposób.  



10. Komunikacja nauczyciela z rodzicem następuje poprzez platformę Vulcan lub w szczególnych przypadkach telefonicznie.  
11.  Na czas nauczania zdalnego zawiesza się nieprzygotowanie ucznia do zajęć.  
12.  Pozostałe przepisy ZOW nie ulegają zmianie.  
 

 
III. Formy pracy na zajęciach – pogadanka, prezentacja multimedialna, doświadczenia chemiczne, pokazy, ćwiczenia, praca w grupach, metody aktywne. 

 
IV. Obszary oceniania z przedmiotu:  

 Wiadomości – uczeń wie, rozumie, 

 Umiejętności (sprawności i kompetencje – uczeń potrafi), 

 Postawy – zaangażowanie w procesie nauczania – aktywność, systematyczność, uczenie się, zainteresowanie.  
 
 

V. Sposoby dokumentowania informacji o uczniu.   

 Oceny uzyskane przez ucznia są na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego. 

 Prace pisemne uczniów są przechowywane u nauczyciela do końca danego roku szkolnego. 
 

VI. Sposoby sprawdzania postępów ucznia i ich częstotliwość.  

 Sprawdzanie stopnia znajomości i rozumienia materiału dydaktycznego poprzez odpytywanie (minimum jedna odpowiedz ustna w roku).  

 Prace klasowe, sprawdziany, testy kartkówki po każdym dziale - minimum dwie w półroczu.  

 Prace domowe (duża częstotliwość) nawet po każdej lekcji. Sprawdzanie zadań domowych minimum raz w półroczu. 

 Samodzielność w zdobywaniu informacji z różnych źródeł (encyklopedie, media, prezentacje, czasopisma przyrodnicze) - w razie potrzeby na lekcjach 
problemowych.  

 Zaangażowanie w tok lekcji, umiejętność pracy w zespole, pomysłowość w rozwiązywaniu zadań typowych oraz problemowych na każdej lekcji może być 
zaznaczane w formie oceny za tzw. aktywność.  

 Referaty i prezentacje - w zależności od potrzeb w realizowanym materiale. 
 

VII. Kryteria oceniania. 
 Prace pisemne ocenia się wg kryteriów: 

99%- 100% ocena celująca - dotyczy wyłącznie sprawdzianów 
98% - 91% - ocena bardzo dobra 
90% - 71% - ocena dobra 
70% - 51% - ocena dostateczna 
50% - 41% - ocena dopuszczająca 
40% - 0% - ocena niedostateczna 

 Odpowiedzi ustne -przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość bieżącego materiału, w przypadku lekcji powtórzeniowej całego działu. Odpowiedź ustna oceniana 
jest pod względem rzeczowości, stosowania terminologii chemicznej, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi, prowadzenia logicznego rozumowania. 



 Zadania domowe i inne prace - obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. Termin wykonania pracy domowej ustala nauczyciel /krótkie 
zadania, ćwiczenia, notatki na następną lekcję/. Brak pracy domowej w odpowiednim terminie zostaje odnotowany przez nauczyciela w postaci oceny niedostatecznej. 

 
o Udział w konkursach, olimpiadach szkolnych - ocena cząstkowa: bardzo dobry 
o Za udział w konkursie na szczeblu wyższym niż szkolny- ocena cząstkowa celująca 

 
VIII. Ogólne wymagania edukacyjne, czyli oczekiwane osiągnięcia uczniów na poszczególne stopnie szkolne. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 W pełnym zakresie posiada wiadomości i umiejętności określone programem nauczania i ze wszystkich sprawdzianów uzyskał maksymalną liczbę punktów. 

 Potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych). 

 Umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk. 

 Proponuje rozwiązania nietypowe. 

 Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż szkolny. 
 
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, 

 Wykazuje dużą samodzielność i umie bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów tablic, zestawień, 

 Umie biegle pisać i bilansować równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności, 

 Potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne. 
 
Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który: 

 Opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

 Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 

 Umie korzystać ze źródeł wiedzy chemicznej, 

 Potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych, 

 Potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne, 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności. 
 
Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który: 

 Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

 Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela typowych zadań lub problemów, 

 Potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z takich źródeł wiedzy, jak: układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice. 

 Z pomocą nauczyciela umie pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych oraz rozwiązywać zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności, 

 Z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne. 
 
Ocenę dopuszczającą uzyskuje 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, 

 Zna symbolikę i pisze proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne, 

 Z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne. 
 
Poziomy wymagań: 

 Konieczny (k) - obejmuje niezbędne wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniom kontynuowanie nauki na danym poziomie nauczania. Najczęstszą kategorią 
celów dla tego rodzaju wymagań jest stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, zapamiętanie wiadomości, odtwarzanie działania i uczestniczenie w nim. Uczeń, 
który spełnia te wymagania otrzymuje ocenę dopuszczającą. 

 Podstawowy (p) - obejmuje wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, pewne naukowo, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do 
kontynuowania nauki. W kategorii celów kształcenia nawiązuje to do rozumienia wiadomości, odtwarzania działania i podejmowania go. Uczeń, który spełnia wymagania 
konieczne i podstawowe, uzyskuje ocenę dostateczną. 

 Rozszerzający (r) - obejmuje wiadomości i umiejętności, które są średnio trudne do opanowania, nie są niezbędne do kontynuowania nauki, mogą ale nie muszą być 
użyteczne w życiu codziennym. Są pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych. Odpowiada to stosowaniu wiadomości w sytuacjach typowych, 
sprawnemu działaniu w stałych warunkach oraz nastawieniu na działanie. Uczeń, który spełnia te wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzające otrzymuje ocenę 
dobrą. 

 Dopełniający (d) - obejmuje wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania, nie mają bezpośredniego zastosowania w życiu codziennym, jednak nie muszą 
wykraczać poza obowiązujący program nauczania. Odpowiada to stosowaniu wiadomości w sytuacjach problemowych, sprawności działania w zmiennych warunkach i 
budowania własnego systemu działań. Uczeń, który spełnia te wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

Jeśli wiadomości i umiejętności ucznia obejmują cały obowiązujący program nauczania, a spełnia on wszystkie wymagania niższe, uzyskuje ocenę celującą. 
 
 
Szczegółowe wymagania edukacyjne z chemii rozszerzonej. 
 
  



Węglowodory 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna 

 

Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Uczeń: 

 definiuje pojęcia: węglowodory; 
alkany; alkeny; alkiny; szereg 
homologiczny węglowodorów; 
grupa alkilowa; reakcje: 
podstawiania (substytucji), 
przyłączania (addycji), 
polimeryzacji, spalania; rzędowość 
atomów węgla, izomeria 
położeniowa i łańcuchowa 

 definiuje pojęcia: stan podstawowy, 

stan wzbudzony, wiązania typu  i 

, rodnik, izomeria 

 podaje kryterium podziału 
węglowodorów ze względu na 
rodzaj wiązania między atomami 
węgla w cząsteczce 

 zapisuje wzory ogólne alkanów, 
alkenów, alkinów i na ich podstawie 
wyprowadza wzory sumaryczne 
węglowodorów 

 zapisuje wzory sumaryczne 
i strukturalne oraz podaje nazwy 
systematyczne węglowodorów 
nasyconych i nienasyconych o 
liczbie atomów węgla od 1 do 4 

 zapisuje wzory związków w 
szeregach homologicznych 
węglowodorów oraz podaje ich 
nazwy, właściwości i zastosowania 

Uczeń: 

 wyjaśnia pojęcia: węglowodory, 
alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny, 
grupa alkilowa, areny 

 wyjaśnia pojęcia: stan podstawowy, 

stan wzbudzony, wiązania typu  i 

, reakcja substytucji, rodnik, 
izomeria 

 zapisuje konfigurację elektronową 
atomu węgla w stanach 
podstawowym i wzbudzonym 

 zapisuje wzory ogólne alkanów, 
alkenów i alkinów na podstawie 
wzorów czterech pierwszych 
związków w szeregach 
homologicznych 

 przedstawia sposoby otrzymywania: 
metanu, etenu i etynu oraz zapisuje 
odpowiednie równania reakcji 
chemicznych 

 przedstawia właściwości metanu, 
etenu i etynu oraz zapisuje 
równania reakcji chemicznych, 
którym ulegają 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Spalanie gazu ziemnego 
oraz zapisuje odpowiednie 
równania reakcji chemicznych 

Uczeń: 

 określa przynależność węglowodoru 
do danego szeregu homologicznego 
na podstawie jego wzoru 
sumarycznego 

 charakteryzuje zmianę właściwości 
węglowodorów w zależności od 
długości łańcucha węglowego 

 określa zależność między rodzajem 
wiązania (pojedyncze, podwójne, 
potrójne) a typem hybrydyzacji 

 otrzymuje metan, eten i etyn oraz 
zapisuje odpowiednie równania 
reakcji chemicznych 

 wyjaśnia, w jaki sposób tworzą się 

w etenie i etynie wiązania typu  i  

 wyjaśnia, na czym polega izomeria 
konstytucyjna, i podaje jej przykłady 

 podaje nazwę systematyczną 
izomeru na podstawie wzoru 
półstrukturalnego i odwrotnie 
(przykłady o średnim stopniu 
trudności) 

 określa typy reakcji chemicznych, 
którym ulega dany węglowodór, 
i zapisuje ich równania 

 opisuje przebieg krakingu i 
reformingu oraz wyjaśnia znaczenie 
tych procesów 

Uczeń: 

 przewiduje kształt cząsteczki, znając 
typ hybrydyzacji 

 wyjaśnia na dowolnych przykładach 
mechanizmy reakcji: substytucji, 
addycji i eliminacji oraz 
przegrupowania 
wewnątrzcząsteczkowego 

 proponuje kolejne etapy substytucji 
rodnikowej i zapisuje je na 
przykładzie chlorowania etanu 

 zapisuje mechanizm reakcji addycji 
na przykładzie reakcji etenu 
z chlorem 

 zapisuje wzory strukturalne 
dowolnych węglowodorów 
(izomerów) oraz określa typ 
izomerii 

 projektuje i doświadczalnie 
identyfikuje produkty całkowitego 
spalania węglowodorów 

 zapisuje równania reakcji spalania 
węglowodorów z zastosowaniem 
wzorów ogólnych węglowodorów 

 udowadnia, że dwa węglowodory 
o takim samym składzie 
procentowym mogą należeć do 
dwóch różnych szeregów 
homologicznych 



 zapisuje równania reakcji spalania 
i bromowania metanu 

 zapisuje równania reakcji spalania, 
uwodorniania oraz polimeryzacji 
etenu i etynu 

 wymienia przykłady węglowodorów 
aromatycznych (wzór, nazwa, 
zastosowanie) 

 wymienia rodzaje izomerii 

 wymienia źródła występowania 
węglowodorów w środowisku 
przyrodniczym 

 wymienia produkty destylacji ropy 
naftowej 

 podaje źródła zanieczyszczeń 
powietrza 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Spalanie butanu oraz 
zapisuje odpowiednie równania 
reakcji chemicznych 

 podaje nazwy systematyczne 
izomerów na podstawie wzorów 
półstrukturalnych 

 stosuje zasady nazewnictwa 
systematycznego alkanów (proste 
przykłady) 

 opisuje przebieg destylacji ropy 
naftowej 

 opisuje proces pirolizy węgla 
kamiennego 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Sucha destylacja węgla 

 zapisuje równania reakcji spalania 
całkowitego i niecałkowitego 
węglowodorów 

 zapisuje równania reakcji 
bromowania etenu i etynu 

 określa rzędowość dowolnego 
atomu węgla w cząsteczce 
węglowodoru 

 wyjaśnia pojęcie aromatyczności 
na przykładzie benzenu 

 wymienia reakcje chemiczne, 
którym ulega benzen (spalanie, 
bromowanie z użyciem katalizatora, 
uwodornianie, nitrowanie 
i sulfonowanie) 

 wymienia przykłady (wzory i nazwy) 
homologów benzenu 

 wymienia przykłady (wzory i nazwy) 
arenów wielopierścieniowych 

 wyjaśnia pojęcia: izomeria 
łańcuchowa, izomeria położeniowa, 

 zapisuje mechanizm reakcji 
substytucji na przykładzie 
bromowania metanu 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Badanie zachowania 
metanu wobec wody bromowej i 
roztworu manganianu(VII) potasu 
oraz zapisuje odpowiednie 
równania reakcji chemicznych 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Badanie właściwości 
butanu oraz zapisuje odpowiednie 
równania reakcji chemicznych 

 odróżnia doświadczalnie 
węglowodory nasycone od 
nienasyconych 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Spalanie etenu oraz 
badanie zachowania etenu wobec 
bromu i roztworu manganianu(VII) 
potasu oraz zapisuje odpowiednie 
równania reakcji chemicznych 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Spalanie etynu oraz 
badanie zachowania etenu wobec 
bromu i roztworu manganianu(VII) 
potasu oraz zapisuje odpowiednie 
równania reakcji chemicznych 

 wyjaśnia budowę pierścienia 
benzenowego (aromatyczność) 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Badanie właściwości 
benzenu oraz zapisuje odpowiednie 
równania reakcji chemicznych 

 bada właściwości benzenu, 
zachowując szczególne środki 
ostrożności 

 projektuje doświadczenia 
chemiczne dowodzące różnic we 
właściwościach węglowodorów 
nasyconych, nienasyconych i 
aromatycznych 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Destylacja 
frakcjonowana ropy naftowej 



izomeria funkcyjna, izomeria cis-
trans 

 wymienia przykłady izomerów cis-
trans oraz wyjaśnia różnice między 
nimi 

 proponuje sposoby ochrony 
środowiska przyrodniczego  

 zapisuje równania reakcji 
chemicznych, którym ulega benzen 
(spalanie, bromowanie z użyciem 
katalizatora i bez, uwodornianie, 
nitrowanie i sulfonowanie) 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Badanie właściwości 
metylobenzenu oraz zapisuje 
odpowiednie równania reakcji 
chemicznych 

 wyjaśnia, na czym polega kierujący 
wpływ podstawników 

 opisuje kierujący wpływ 
podstawników i zapisuje równania 
reakcji chemicznych 

 charakteryzuje areny 
wielopierścieniowe, zapisuje ich 
wzory i podaje nazwy 

 opisuje właściwości naftalenu 

 podaje nazwy izomerów cis-trans 
węglowodorów o kilku atomach 
węgla 

 wyjaśnia znaczenie pojęcia liczby 
oktanowej (LO) 

 

  



Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów 

Ocena dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna 

 

Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Uczeń: 

 definiuje pojęcia: grupa funkcyjna, 
fluorowcopochodne, alkohole 
mono- i polihydroksylowe, fenole, 
aldehydy, ketony, kwasy 
karboksylowe, estry, aminy, amidy 

 zapisuje wzory i podaje nazwy grup 
funkcyjnych, które występują 
w związkach organicznych 

 zapisuje wzory i nazwy wybranych 
fluorowcopochodnych 

 zapisuje wzory metanolu i etanolu, 
podaje ich właściwości oraz wpływ 
na organizm człowieka 

 podaje zasady nazewnictwa 
systematycznego 
fluorowcopochodnych, alkoholi 
monohydroksylowych 
i polihydroksylowych, aldehydów, 
ketonów, kwasów karboksylowych, 
estrów, amin i amidów  

 zapisuje wzory ogólne alkoholi 
monohydroksylowych, aldehydów, 
ketonów, kwasów karboksylowych, 
estrów, amin i amidów 

 zapisuje wzory półstrukturalne 
i sumaryczne czterech pierwszych 
związków szeregu homologicznego 
alkoholi 

 określa, na czym polega proces 
fermentacji alkoholowej 

Uczeń: 

 wyjaśnia pojęcia: grupa funkcyjna, 
fluorowcopochodne, alkohole 
mono-i polihydroksylowe, fenole, 
aldehydy, ketony, kwasy 
karboksylowe, estry, aminy, amidy 

 omawia metody otrzymywania 
i zastosowania 
fluorowcopochodnych 
węglowodorów 

 wyjaśnia pojęcie rzędowości 
alkoholi i amin 

 zapisuje wzory czterech pierwszych 
alkoholi w szeregu homologicznym 
i podaje ich nazwy systematyczne 

 wyprowadza wzór ogólny alkoholi 
monohydroksylowych na podstawie 
wzorów czterech pierwszych 
związków szeregu homologicznego 
tych związków chemicznych 

 podaje nazwy systematyczne i 
zwyczajowe metanolu i etanolu 

 zapisuje równania reakcji 
chemicznych, którym ulegają 
alkohole (spalanie, reakcje z sodem 
i z chlorowodorem) 

 zapisuje równanie reakcji 
fermentacji alkoholowej i wyjaśnia 
złożoność tego procesu 

Uczeń: 

 omawia właściwości 
fluorowcopochodnych 
węglowodorów 

 wymienia podstawowe rodzaje i 
źródła zanieczyszczeń powietrza 
(np. freony) 

 wyjaśnia znaczenie pojęć: 
termoplasty, duroplasty 

 podaje przykłady nazw 
systematycznych duroplastów i 
termoplastów 

 porównuje właściwości alkoholi 
monohydroksylowych o łańcuchach 
węglowych różnej długości 

 bada doświadczalnie właściwości 
etanolu (rozpuszczalność w wodzie, 
palność, reakcja z sodem, odczyn, 
działanie na białko jaja, reakcja 
z chlorowodorem); zapisuje 
odpowiednie równania reakcji 
chemicznych  

 wykrywa doświadczalnie obecność 
etanolu w próbce 

 bada doświadczalnie właściwości 
glicerolu (rozpuszczalność w 
wodzie, palność, reakcja glicerolu 
z sodem) 

 bada doświadczalnie charakter 
chemiczny fenolu w reakcji 
z wodorotlenkiem sodu i zapisuje 

Uczeń: 

 wyjaśnia przebieg reakcji 
polimeryzacji fluorowcopochodnych 
węglowodorów 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Wykrywanie obecności 
etanolu oraz zapisuje odpowiednie 
równanie reakcji chemicznej 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Badanie zachowania 
alkoholi pierwszo-, drugo- i 
trzeciorzędowych wobec utleniaczy 
oraz zapisuje odpowiednie 
równania reakcji chemicznych 

 porównuje doświadczalnie 
charakter chemiczny alkoholi mono- 
i polihydroksylowych na przykładzie 
etanolu i glicerolu 

 wyjaśnia zjawisko kontrakcji 
objętości etanolu 

 ocenia wpływ pierścienia 
benzenowego na charakter 
chemiczny fenolu 

 wykrywa obecność fenolu  

 porównuje budowę cząsteczek oraz 
właściwości alkoholi i fenoli 

 proponuje różne metody 
otrzymywania alkoholi i fenoli oraz 
zapisuje odpowiednie równania 
reakcji chemicznych 



 zapisuje wzór glicerolu, podaje jego 
nazwę systematyczną, właściwości 
i zastosowania 

 zapisuje wzór fenolu, podaje jego 
nazwę systematyczną, właściwości 
i zastosowania 

 zapisuje wzory metanalu i etanalu, 
podaje ich nazwy systematyczne i 
zwyczajowe 

 omawia metodę otrzymywania 
metanalu i etanalu 

 wymienia reakcje charakterystyczne 
aldehydów 

 zapisuje wzór i określa właściwości  
propan-2-onu jako najprostszego 
ketonu 

 zapisuje wzory kwasów 
metanowego i etanowego, podaje 
ich nazwy systematyczne i 
zwyczajowe, właściwości 
i zastosowania 

 omawia, na czym polega proces 
fermentacji octowej 

 podaje przykład kwasu 
tłuszczowego 

 określa, co to są mydła, i podaje 
sposób ich otrzymywania 

 zapisuje dowolny przykład reakcji 
zmydlania  

 omawia metodę otrzymywania 
estrów, podaje ich właściwości 
i zastosowania 

 definiuje tłuszcze jako specyficzny 
rodzaj estrów 

 wymienia właściwości tłuszczów i 
określa, jaką funkcję pełnią 
w organizmie człowieka 

 zapisuje wzór glikolu etylenowego, 
podaje jego nazwę systematyczną, 
właściwości i zastosowania 

 zapisuje równanie reakcji spalania 
glicerolu oraz równanie reakcji 
glicerolu z sodem 

 zapisuje wzór ogólny fenoli, podaje 
źródła występowania, 
otrzymywanie i właściwości fenolu 

 zapisuje wzory czterech pierwszych 
aldehydów w szeregu 
homologicznym i podaje ich nazwy 
systematyczne 

 zapisuje równanie reakcji 
otrzymywania etanalu z etanolu 

 wyjaśnia przebieg reakcji 
charakterystycznych aldehydów na 
przykładzie metanalu – próba 
Tollensa i próba Trommera  

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Badanie właściwości 
etanalu oraz zapisuje odpowiednie 
równania reakcji chemicznych 

 wyjaśnia zasady nazewnictwa 
systematycznego ketonów 

 omawia metody otrzymywania 
ketonów 

 zapisuje wzory czterech pierwszych 
kwasów karboksylowych w szeregu 
homologicznym i podaje ich nazwy 
systematyczne i zwyczajowe 

 zapisuje równanie reakcji 
fermentacji octowej jako jednej z 
metod otrzymywania kwasu 
etanowego 

 omawia właściwości kwasów 
metanowego i etanowego (odczyn, 
palność, reakcje z metalami, 

odpowiednie równanie reakcji 
chemicznej 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Reakcja fenolu z 
wodorotlenkiem sodu oraz zapisuje 
odpowiednie równanie reakcji 
chemicznej 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Wykrywanie fenolu – 
reakcja fenolu z chlorkiem żelaza(III) 

 omawia kierujący wpływ 
podstawników oraz zapisuje 
równania reakcji bromowania 
i nitrowania fenolu 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Otrzymywanie etanalu 
oraz zapisuje odpowiednie 
równania reakcji chemicznych 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Reakcja metanalu z 
amoniakalnym roztworem tlenku 
srebra(I) – próba Tollensa oraz 
zapisuje odpowiednie równania 
reakcji chemicznych 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Reakcja metanalu z 
wodorotlenkiem miedzi(II) – próba 
Trommera oraz zapisuje 
odpowiednie równania reakcji 
chemicznych 

 przeprowadza próby Tollensa 
i Trommera dla etanalu 

 zapisuje równania reakcji 
przedstawiające próby Tollensa 
i Trommera dla etanalu 

 wyjaśnia, na czym polega próba 
jodoformowa i dla jakich ketonów 
zachodzi 

 wykazuje, że aldehydy można 
otrzymać w wyniku utleniania 
alkoholi pierwszorzędowych, 
zapisuje odpowiednie równania 
reakcji chemicznych 

 udowadnia, że aldehydy mają 
właściwości redukujące, 
przeprowadza odpowiednie 
doświadczenia chemiczne i zapisuje 
równania reakcji chemicznych 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Reakcja metanalu z 
fenolem oraz zapisuje odpowiednie 
równanie reakcji chemicznej 

 przeprowadza reakcję 
polikondensacji metanalu z 
fenolem, zapisuje jej równanie 
i wyjaśnia, czym różni się ona od 
reakcji polimeryzacji 

 proponuje różne metody 
otrzymywania aldehydów oraz 
zapisuje odpowiednie równania 
reakcji chemicznych 

 wyjaśnia, dlaczego w wyniku 
utleniania alkoholi 
pierwszorzędowych powstają 
aldehydy, natomiast 
drugorzędowych – ketony 

 analizuje i porównuje budowę 
cząsteczek oraz właściwości 
aldehydów i ketonów 

 udowadnia, że aldehydy i ketony o 
tych samych wzorach sumarycznych 
są względem siebie izomerami 

 dokonuje klasyfikacji kwasów 
karboksylowych ze względu na 
długość łańcucha węglowego, 



 dzieli tłuszcze na proste i złożone 
oraz wymienia przykłady takich 
tłuszczów 

 zapisuje wzór metanoaminy 
i określa jej właściwości 

 wymienia składniki kawy oraz 
herbaty i wyjaśnia ich działanie na 
organizm człowieka 

 zapisuje wzór mocznika i określa 
jego właściwości 

tlenkami metali i zasadami); 
zapisuje odpowiednie równania 
reakcji chemicznych 

 omawia zastosowania kwasu 
etanowego 

 zapisuje wzory kwasów 
palmitynowego, stearynowego i 
oleinowego, podaje ich nazwy 
i wyjaśnia, dlaczego są zaliczane do 
wyższych kwasów karboksylowych 

 otrzymuje mydło sodowe 
(stearynian sodu), bada jego 
właściwości i zapisuje równanie 
reakcji chemicznej 

 wyjaśnia budowę substancji 
powierzchniowo-czynnych, omawia 
mechanizm mycia i prania 

 określa charakter chemiczny 
składników substancji używanych 
do mycia i czyszczenia 

 omawia powszechność stosowania 
środków ochrony roślin oraz 
zagrożenia wynikające 
z nierozważnego ich użycia 

 wyjaśnia, na czym polega reakcja 
estryfikacji 

 zapisuje wzór ogólny estru 

 zapisuje równanie reakcji 
otrzymywania etanianu etylu 
i omawia warunki, w jakich zachodzi 
ta reakcja chemiczna 

 przeprowadza reakcję 
otrzymywania etanianu etylu i bada 
jego właściwości 

 omawia miejsca występowania 
i zastosowania estrów 

 dzieli tłuszcze ze względu na 
pochodzenie i stan skupienia 

 bada doświadczalnie właściwości  
propan-2-onu i wykazuje, że ketony 
nie mają właściwości redukujących 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Badanie właściwości 
redukujących  
propan-2-onu – próby Tollensa i 
Trommera oraz zapisuje 
odpowiednie równania reakcji 
chemicznych 

 bada doświadczalnie właściwości 
kwasu etanowego (palność, odczyn, 
reakcje z magnezem, tlenkiem 
miedzi(II) i wodorotlenkiem sodu); 
zapisuje odpowiednie równania 
reakcji chemicznych  

 projektuje i przeprowadza 
doświadczenie chemiczne Badanie 
właściwości kwasów metanowego i 
etanowego oraz zapisuje 
odpowiednie równania reakcji 
chemicznych 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Reakcja kwasu 
etanowego z magnezem oraz 
zapisuje odpowiednie równanie 
reakcji chemicznej 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Reakcja kwasu 
etanowego z tlenkiem miedzi(II) 
oraz zapisuje odpowiednie 
równanie reakcji chemicznej 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Reakcja kwasu 
etanowego z wodorotlenkiem sodu 
oraz zapisuje odpowiednie 
równanie reakcji chemicznej 

charakter grupy węglowodorowej 
oraz liczbę grup karboksylowych 

 porównuje właściwości kwasów 
nieorganicznych i karboksylowych 
na wybranych przykładach 

 ocenia wpływ wiązania podwójnego 
w cząsteczce na właściwości 
kwasów tłuszczowych 

 proponuje różne metody 
otrzymywania kwasów 
karboksylowych oraz zapisuje 
odpowiednie równania reakcji 
chemicznych 

 zapisuje równania reakcji 
powstawania estrów różnymi 
sposobami i podaje ich nazwy 
systematyczne 

 udowadnia, że estry o takim samym 
wzorze sumarycznym mogą mieć 
różne wzory strukturalne i nazwy 

 projektuje i wykonuje 
doświadczenie chemiczne 
wykazujące nienasycony charakter 
oleju roślinnego 

 udowadnia, że aminy są 
pochodnymi zarówno amoniaku, jak 
i węglowodorów 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Reakcja aniliny z kwasem 
chlorowodorowym oraz zapisuje 
odpowiednie równania reakcji 
chemicznych 

 udowadnia na dowolnych 
przykładach, na czym polega różnica 
w rzędowości alkoholi i amin 

 wyjaśnia przyczynę zasadowych 
właściwości amoniaku i amin 



 wyjaśnia, na czym polega reakcja 
zmydlania tłuszczów 

 wyjaśnia na czym polega 
utwardzanie tłuszczów 

 podaje kryterium podziału 
tłuszczów na proste i złożone 

 omawia ogólne właściwości lipidów 
oraz ich podział 

 opisuje tworzenie się emulsji i ich 
zastosowania 

 analizuje skład kosmetyków 

 wyjaśnia budowę cząsteczek amin, 
ich rzędowość i nazewnictwo 
systematyczne 

 wyjaśnia budowę cząsteczek 
amidów 

 omawia właściwości 
oraz zastosowania amin i amidów 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Porównanie mocy 
kwasów: etanowego, węglowego i 
siarkowego(VI) oraz zapisuje 
odpowiednie równania reakcji 
chemicznych 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Reakcja kwasu 
metanowego z wodnym roztworem 
manganianu(VII) potasu i kwasem 
siarkowym(VI) oraz zapisuje 
odpowiednie równania reakcji 
chemicznych 

 bada doświadczalnie właściwości 
kwasu stearynowego i oleinowego 
(reakcje z wodorotlenkiem sodu 
oraz z wodą bromową) oraz 
zapisuje odpowiednie równania 
reakcji chemicznych 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Badanie właściwości 
wyższych kwasów karboksylowych 
oraz zapisuje odpowiednie 
równania reakcji chemicznych 

 porównuje właściwości kwasów 
karboksylowych zmieniające się 
w zależności od długości łańcucha 
węglowego 

 wyjaśnia mechanizm reakcji 
estryfikacji 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Reakcja etanolu z 
kwasem etanowym oraz zapisuje 
odpowiednie równanie reakcji 
chemicznej 

 przeprowadza hydrolizę etanianu 
etylu i zapisuje równanie 
zachodzącej reakcji chemicznej 

 porównuje przebieg reakcji 
hydrolizy etanoamidu w środowisku 
kwasu siarkowego(VI) i 
wodorotlenku sodu 



 proponuje sposób otrzymywania 
estru kwasu nieorganicznego, 
zapisuje odpowiednie równanie 
reakcji chemicznej 

 przeprowadza reakcję zmydlania 
tłuszczu i zapisuje odpowiednie 
równanie reakcji chemicznej 

 zapisuje równanie utwardzania 
tłuszczów 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Reakcja kwasu 
stearynowego z zasadą sodową oraz 
zapisuje odpowiednie równanie 
reakcji chemicznej 

 zapisuje równanie reakcji hydrolizy 
tłuszczu 

 bada doświadczalnie zasadowy 
odczyn aniliny oraz zapisuje 
odpowiednie równanie reakcji 
chemicznej 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Badanie właściwości 
amin oraz zapisuje odpowiednie 
równania reakcji chemicznych 

 bada właściwości amidów 

 zapisuje równanie reakcji hydrolizy 
etanoamidu 

 bada doświadczalnie właściwości 
mocznika jako pochodnej kwasu 
węglowego 

 przeprowadza reakcję hydrolizy 
mocznika i zapisuje równanie tej 
reakcji chemicznej 

 zapisuje równanie reakcji 
kondensacji mocznika i wskazuje 
wiązanie peptydowe w cząsteczce 
powstałego związku chemicznego 

 



Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów 

Ocena dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna 

 

Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 

 Uczeń: 

 definiuje pojęcia: hydroksykwasy, 
aminokwasy, białka, sacharydy, 
reakcje charakterystyczne 

 zapisuje wzór najprostszego 
hydroksykwasu i podaje jego nazwę 

 zapisuje wzór najprostszego 
aminokwasu i podaje jego nazwę 

 omawia rolę białka w organizmie 
człowieka 

 podaje sposób, w jaki można 
wykryć obecność białka w próbce 

 dokonuje podziału sacharydów na 
proste i złożone, podaje po jednym 
przykładzie każdego z nich (nazwa, 
wzór sumaryczny) 

 omawia rolę sacharydów 
w organizmie człowieka 

 określa właściwości glukozy, 
sacharozy, skrobi i celulozy oraz 
wymienia źródła występowania tych 
substancji w środowisku 
przyrodniczym 

 zapisuje równania reakcji 
charakterystycznych glukozy i skrobi 

 wyjaśnia znaczenie białek 

 omawia zastosowanie i 
występowanie białek 

Uczeń: 

 definiuje pojęcia: światło 
spolaryzowane, czynność optyczna, 
centrum chiralności, chiralność, 
enancjomer 

 wyjaśnia pojęcia: koagulacja, 
wysalanie, peptyzacja, denaturacja 
białka, fermentacja alkoholowa, 
fotosynteza, hydroliza 

 wyjaśnia rolę reakcji biuretowej 
i ksantoproteinowej w badaniu 
właściwości białek 

 wyjaśnia pojęcie dwufunkcyjne 
pochodne węglowodorów 

 wymienia występowanie oraz 
zastosowania kwasów mlekowego 
i salicylowego 

 zapisuje równanie reakcji 
kondensacji dwóch cząsteczek 
glicyny i wskazuje wiązanie 
peptydowe 

 zapisuje wzór ogólny sacharydów 
oraz dzieli je na monosacharydy, 
disacharydy i polisacharydy 

 klasyfikuje glukozę jako 
polihydroksyaldehyd i wyjaśnia, 
jakie to ma znaczenie, zapisuje wzór 
liniowy cząsteczki glukozy 

 omawia reakcje charakterystyczne 
glukozy 

Uczeń: 

 omawia sposoby otrzymywania 
i właściwości hydroksykwasów 

 wyjaśnia możliwość tworzenia 
laktydów i laktonów przez niektóre 
hydrosykwasy 

 wyjaśnia, co to jest aspiryna 

 projektuje i przeprowadza 
doświadczenie chemiczne Badanie 
właściwości kwasu 
aminoetanowego (glicyny) oraz 
zapisuje odpowiednie równania 
reakcji chemicznych 

 bada doświadczalnie właściwości 
glicyny i wykazuje jej właściwości 
amfoteryczne 

 zapisuje równania reakcji 
powstawania di- i tripeptydów 
z różnych aminokwasów oraz 
zaznacza wiązania peptydowe 

 wyjaśnia, co to są aminokwasy 
kwasowe, zasadowe i obojętne, 
oraz podaje odpowiednie przykłady 

 wskazuje chiralne atomy węgla we 
wzorach związków chemicznych 

 bada skład pierwiastkowy białek 

 projektuje i przeprowadza 
doświadczenie chemiczne Badanie 
procesu wysalania białka 

Uczeń: 

 zapisuje wzory perspektywiczne 
i projekcyjne Fischera wybranych 
związków chemicznych 

 wyjaśnia znaczenie pojęć 
konfiguracja względna i absolutna 
enancjomerów 

 omawia reguły pierwszeństwa 
podstawników i stosuje je do 
wyznaczania konfiguracji absolutnej 

 porównuje właściwości 
stereoizomerów 

 zapisuje równania reakcji 
chemicznych potwierdzających 
obecność grup funkcyjnych w 
hydroksykwasach 

 wyjaśnia pojęcia diastereoizomery, 
mieszanina racemiczna 

 udowadnia właściwości 
amfoteryczne aminokwasów oraz 
zapisuje odpowiednie równania 
reakcji chemicznych 

 analizuje na wybranym przykładzie 
tworzenie się wiązań peptydowych  

 podaje przykłady aminokwasów 
białkowych oraz ich skrócone nazwy 
trzyliterowe 

 zapisuje równanie reakcji 
powstawania tripeptydu, np. Ala-
Gly-Ala, na podstawie znajomości 
budowy tego związku chemicznego 



 wymienia przyczyny psucia się 
żywności i wyjaśnia, jak można 
zapobiegać tym procesom 

 wyjaśnia znaczenie reakcji 
fotosyntezy w środowisku 
przyrodniczym oraz zapisuje 
równanie tej reakcji chemicznej 

 zapisuje równania reakcji hydrolizy 
sacharozy i skrobi oraz podaje 
nazwy produktów 

 wymienia różnice w budowie 
cząsteczek skrobi i celulozy 

 wykrywa obecność skrobi 
w badanej substancji 

 omawia występowanie i 
zastosowania sacharydów 

 opisuje procesy fermentacyjne 
wykorzystywane w przemyśle 
spożywczym 

 projektuje i przeprowadza 
doświadczenie chemiczne Badanie 
działania różnych substancji i 
wysokiej temperatury na 
mieszaninę białka z wodą  

 projektuje i przeprowadza 
doświadczenie chemiczne Reakcja 
biuretowa oraz zapisuje 
odpowiednie równania reakcji 
chemicznych 

 projektuje i przeprowadza 
doświadczenie chemiczne Reakcja 
ksantoproteinowa oraz zapisuje 
odpowiednie równania reakcji 
chemicznych 

 przeprowadza doświadczenia 
chemiczne: koagulację, peptyzację 
oraz denaturację białek 

 bada skład pierwiastkowy 
sacharydów 

 omawia zasadę pomiaru czynności 
optycznej związku chemicznego 

 bada właściwości glukozy 
i przeprowadza reakcje 
charakterystyczne glukozy 

 projektuje i przeprowadza 
doświadczenie chemiczne Badanie 
właściwości glukozy i fruktozy oraz 
zapisuje odpowiednie równania 
reakcji chemicznych 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Reakcje 
charakterystyczne glukozy i fruktozy 
oraz zapisuje odpowiednie 
równania reakcji chemicznych 

 analizuje białka jako związki 
wielkocząsteczkowe, opisuje ich 
struktury i wymienia czynniki 
stabilizujące poszczególne struktury 
białek 

 analizuje etapy syntezy białka 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne wykazujące właściwości 
redukcyjne glukozy 

 projektuje i przeprowadza 
doświadczenie chemiczne 
Odróżnianie glukozy od fruktozy 
oraz zapisuje odpowiednie 
równania reakcji chemicznych 

 zapisuje i interpretuje wzory 
glukozy: sumaryczny, liniowy 
i pierścieniowy 

 zapisuje wzory taflowe i 
łańcuchowe glukozy i fruktozy, 
wskazuje wiązanie półacetalowe 

 wyjaśnia zjawisko izomerii 
optycznej monosacharydów 

 zapisuje wzory taflowe sacharozy 
i maltozy, wskazuje wiązanie 
półacetalowe i wiązanie  
O-glikozydowe 

 przeprowadza reakcję hydrolizy 
sacharozy i bada właściwości 
redukujące produktów tej reakcji 
chemicznej 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Badanie właściwości 
redukujących  
maltozy – próba Tollensa oraz 
zapisuje odpowiednie równania 
reakcji chemicznych 



 projektuje i przeprowadza 
doświadczenie chemiczne Badanie 
właściwości sacharozy oraz zapisuje 
odpowiednie równania reakcji 
chemicznych 

 wykazuje, że cząsteczka sacharozy 
nie zawiera grupy aldehydowej 

 projektuje i przeprowadza 
doświadczenie chemiczne Badanie 
właściwości skrobi oraz zapisuje 
odpowiednie równania reakcji 
chemicznych 

 projektuje i przeprowadza 
doświadczenie chemiczne Badanie 
właściwości celulozy oraz zapisuje 
odpowiednie równania reakcji 
chemicznych 

 wyjaśnia znaczenie biologiczne 
sacharydów 

 wyjaśnia, na czym polegają i od 
czego zależą lecznicze i toksyczne 
właściwości substancji chemicznych 

 dzieli włókna na celulozowe, 
białkowe, sztuczne i syntetyczne 

 identyfikuje różne rodzaje włókien 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Odróżnianie jedwabiu 
sztucznego od naturalnego 

 projektuje doświadczenie 
chemiczne Odróżnianie włókien 
naturalnych pochodzenia 
zwierzęcego od włókien 
naturalnych pochodzenia 
roślinnego 

 podaje przykłady rodzajów 
opakowań, wymienia ich zalety i 
wady 

 analizuje właściwości skrobi i 
celulozy wynikające z różnicy w 
budowie ich cząsteczek 

 analizuje proces hydrolizy skrobi 
i wykazuje złożoność tego procesu 

 proponuje doświadczenia 
chemiczne umożliwiające wykrycie 
różnych grup funkcyjnych 

 

 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 ma 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, 

 odnosi sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny. 
 



 
 

IX. Ustalenie oceny klasyfikacyjnej. 

 Wystawienie oceny śródrocznej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą 
wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są 
wspomagające. 

 Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. Sprawdziany i inne prace pisemne są 
przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego. 

 
 

X. Sposoby informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o efektach pracy. 

 Oceny z przedmiotu wpisywane są na bieżąco do dziennika elektronicznego. 

 Niektóre oceny wpisywane są do zeszytów przedmiotowych. 

 Zebrania z rodzicami. 
 

XI. Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dotyczy uczniów z opiniami 
z poradni psychologiczno- pedagogicznej). 
Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się indywidualnie dobiera się metody pracy i formy 
oceniania uwzględniając opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej. Nauczyciel uczący po 
zapoznaniu z opinią poradni dostosowuje wymagania edukacyjne i sposób oceniania do możliwości ucznia, na 
bieżąco monitoruje i przekazuje informacje o problemach w opanowaniu treści wychowawcy i pedagogowi 
szkolnemu. 

 


