WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
─ potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
─ umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk,
─ proponuje rozwiązania nietypowe,
─ formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,
─ dokonuje analizy lub syntezy zjawisk fizycznych i przemian chemicznych,
─ wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,
─ potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,
─ bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
─ wykonuje dodatkowe zadania i polecenia,
─ wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie
szkoły i poza nią,
─ osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż
szkolny.
2. Stopień bardzo dobry 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 potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych
źródeł wiedzy,
─ potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne,
─ potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych,
─ wykazuje szczególne zainteresowania chemią,
─ potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów
w nowych sytuacjach,
─ sprawnie posługuje się sprzętem laboratoryjnym,
─ wykonuje prace i zadania dodatkowe,
─ prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią chemiczną,
─ aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
3. Stopień dobry uzyskuje uczeń, który:
─ opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
─ poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania
typowych zadań lub problemów,
─ potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych
źródeł wiedzy chemicznej,
─ potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenia chemiczne,
─ potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych,
─ posługuje się i zna sprzęt laboratoryjny,
─ wykonuje proste doświadczenia chemiczne,
─ udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,
─ jest aktywny na lekcji,
4. Stopień dostateczny 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 lub problemów,
─ potrafi korzystać, z pomocą nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak: układ
okresowy pierwiastków, wykresy, tablice,
─ potrafi z pomocą nauczyciela, pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych,
─ sprostał wymaganiom koniecznym i podstawowym.
5. Stopień dopuszczający 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 wykonać bardzo proste eksperymenty
chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne,
─ wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii
chemicznej,
─ jest mało aktywny na lekcji,
6. Stopień niedostateczny 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,
─ nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i
odczynnikami chemicznymi.

