
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z CHEMII 

. 

 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z chemii: 

 
1) w klasie VII: 

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 
- opisuje zasadę rozdziału mieszanin metodą chromatografii, 

- opisuje sposób rozdzielania na składniki bardziej złożonych mieszanin, 

- wykonuje obliczenia dotyczące mieszanin, stężeń procentowych, 
- opisuje i bada właściwości niektórych wodorotlenków, 

- wykonuje obliczenia na podstawie równania reakcji chemicznej, 

- określa na czym polega rekcja utleniania i redukcji; 
b) ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy 

VII, 

- dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela, 
- omawia podział chemii na organiczną i nieorganiczną, 

- projektuje doświadczenia o podanym tytule (rysuje schemat, zapisuje obserwacje i 

formułuje wnioski), 
- projektuje i przewiduje wyniki doświadczeń na podstawie posiadanej wiedzy, 

- otrzymuje tlen, tlenek węgla (IV), wodór, 

- identyfikuje substancje na podstawie schematów reakcji chemicznych, 
- oblicza zawartość procentową izotopów w pierwiastku chemicznym, 

- rozwiązuje trudniejsze zadania dotyczące poznanych praw, 

- wykonuje obliczenia stechiometryczne, 

- oblicza rozpuszczalność substancji w danej temperaturze, 
- wykazuje doświadczalnie czy roztwór jest nasycony czy nienasycony, 

- oblicza stężenie roztworu, 

- planuje doświadczenia, w których wyniku można otrzymać wodorotlenki praktycznie 
nierozpuszczalne w wodzie, 

- wyjaśnia pojęcie skala pH; 

c) ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych w stopniu 
zadowalającym, 

- przelicza jednostki, 

- podaje sposób rozdzielenia wskazanej mieszaniny, 
- wskazuje w podanych przykładach reakcje chemiczną i zjawisko fizyczne, 

- odszukuje w układzie okresowym podane pierwiastki chemiczne, 

- projektuje doświadczenia w których zbada właściwości tlenu, tlenku węgla(VI) i 
wodoru, 

- podaje przykłady różnych typów reakcji chemicznych, 

- wyjaśnia różnicę pomiedzy pierwiastkiem, a związkiem chemicznym, 

- definiuje pojęcie masy atomowej i liczby atomowej, 
- oblicz masy cząsteczkowe związku chemicznego, 

- zapisuje konfigurację elektronową, 

- określa typy wiązania chemicznego w podanym przykładzie, 



- opisuje mechanizm powstawania wiązań chemicznych, 

- rozwiązuje zadania na podstawie prawa zachowania masy i prawa stałości składu 

związku chemicznego, 
- przewiduje zdolność do rozpuszczania sie różnych substancji w wodzie, 

- wykonuje obliczenia  wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności, 

- prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęcia gęstości, 
- oblicza tężenia procentowe roztworu powstałego przez zagęszczenie, rozcieńczenie 

roztworu, 

- planuje doświadczenia, w których wyniku można otrzymać wodorotlenki sodu, 

potasu lub wapnia, 
- zapisuje i odczytuje równania reakcji dysocjacji jonowej zasad, 

- interpretuje wartość pH w ujęciu jakościowym, 

- opisuje zastosowania wskaźników,§ 
- planuje doświadczenie, które umożliwi zbadanie pH produktów używanych w życiu 

codziennym; 

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na 

rozumienie, 

- potrafi wykonać proste zadania, 

- wyjaśnia czym są obserwacja, a czym wnioski z oświadczenia, 
- wyjaśnia czym się różni ciało fizyczne od substancji, 

- opisuje właściwości substancji, 

- sporządza mieszaninę, 
- definiuje pojęcia: mieszanina, zjawisko fizyczne, reakcja chemiczna i podaje ich 

przykłady, 

- wyjaśnia różnicę między pierwiastkiem chemicznym, związkiem chemicznym i 

mieszaniną, 
- oblicza proste zadania i przeprowadza doświadczenia oraz opisuje właściwości 

fizyczne i chemiczne wybranych związków chemicznych, 

- wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza, 
- planuje doświadczenia potwierdzające ziarnistość budowy materii, 

- wyjaśnia różnicę w budowie atomów i izotopów wodoru, 

- korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych (odczytuje informacje), 
- opisuje rolę elektronów walencyjnych, 

- określa wartościowość na podstawie układu okresowego pierwiastków chemicznych, 

- zapisuje wzory cząsteczek, 

- zapisuje proste równania reakcji chemicznych, 
- planuje doświadczenie wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość 

rozpuszczania się substancji w wodzie, 

- podaje przykłady roztworu właściwego, koloidu, zawiesiny, 
- wyjaśnia jak sporządzić roztwór o określonym stężeniu procentowym, 

- opisuje właściwości i zastosowania wybranych tlenków, 

- opisuje właściwości i zastosowania wybranych wodorotlenków, 
- zapisuje równania reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu, potasu i wapnia; 

e) ocenę dopuszczają otrzymuje uczeń, który: 

- potrafi wykonać proste zadania, 

- opisuje właściwości wybranych substancji, 
- definiuje pojęcia: mieszanina jednorodna, niejednorodna, zjawisko fizyczne, reakcja 

chemiczna, pierwiastek, związek chemiczny, 

- posługuje się wybranymi symbolami chemicznymi pierwiastków, 
- opisuje właściwości powietrza, tlenu, tlenku węgla (IV), wodoru, 

- opisuje na czym polegają reakcje syntezy, analizy, wymiany, 

- opisuje skład atomu pierwiastka chemicznego, 

- oblicza masę cząsteczkową wybranych związków chemicznych, 



- odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach 

chemicznych, 

- zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne cząsteczki związku dwupierwiastkowego, 
- wskazuje substraty i produkty reakcji chemicznej, 

- podaje treść prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego, 

- odczytuje z wykresu rozpuszczalności rozpuszczalność danej substancji w danej 
temperaturze, 

- definiuje pojęcie tlenek, wodorotlenek i zasada, 

- definiuje pojecie elektrolit i nieelektrolit, 

- odróżnia zasady od podanych substancji za pomocą wskaźników. 

 


