
Wymagania edukacyjne – chemia kl. VII i VIII

       1. Zasada PSO
a) PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia

            b) Ocena ma dostarczyć uczniowi i nauczycielowi rzetelnej informacji o                       
                 specjalnych uzdolnieniach , postępach i trudnościach ucznia.

c) Stosuje się sześciostopniową skalę ocen .
d) Prace pisemne są obowiązkowe.
e) Zasady te uczniowie znają i akceptują.

       2. Obszary aktywności podlegające ocenianiu
  Oceniane będą :
a)  prace pisemne,
b) odpowiedź ustna,

            c). praca na lekcji
            d). prace domowe

3. Wymagania względem ucznia na poszczególne oceny:
I. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności zgodnie z programem nauczania,
będące efektem bieżącej i samodzielnej pracy oraz wynikające 

            z  indywidualnych zainteresowań ucznia, 
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu, proponuje rozwiązania 
nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania.

II. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych 

źródeł informacji, łączyć wiedzę : z różnych przedmiotów i dziedzin oraz 
stosować ją w nowych sytuacjach

III. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który :
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, 

ale opanował treści złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań 
podstawowych,

c) poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy typowe.

IV. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował treści najważniejsze w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu,

często powtarzające się w procesie nauczania na poziomie nie przekraczającym
wymagań zawartych w podstawach programowych,

b) posiada proste, uniwersalne umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe 
problemy o średnim stopniu trudności.

V. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawach programowych, ale 

braki te nie uniemożliwiają dalszego kształcenia,
b) rozwiązuje ( wykonuje) typowe zadania i problemy o niewielkim stopniu 



trudności, często powtarzające się w procesie nauczania.

VI. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach 

programowych, najważniejszych w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu,
b) nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności, łatwych 

nawet dla ucznia słabego.
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