
Wymagania edukacyjne z chemii

Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen bieżących 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

- odpowiednio motywowany przez nauczyciela, wykonuje proste polecenia, 

-potrafi odtworzyć w sposób niepełny podstawowe wiadomości, 

-przy pomocy nauczyciela określa podstawowe pojęcia, rozpoznaje zjawiska i procesy, 

wykazuje chęć współdziałania w grupie przy wykonywaniu zadań, 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

- wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w takim zakresie, aby nauczyciel mógł sądzić, 

że uczeń będzie w stanie opanować elementy treści podstawowej w realizacji następnego

etapu nauczania.

Na ocenę dostateczną uczeń:

- prezentuje wiedzę fragmentaryczną, ale przedstawia ją samodzielnie, 

- właściwie rozumie polecenia nauczyciela, 

- w stopniu podstawowym opanował wymagane umiejętności, 

- poprawnie wykonuje proste ćwiczenia, 

- wspierany sugestiami nauczyciela, potrafi powiązać wiedzę teoretyczną z praktyką, 

- uczestniczy w pracach zespołowych, 

- prowadzi notatki z lekcji, 

- potrafi w stopniu podstawowym selekcjonować wiadomości, 

- odróżnia poznane zjawiska i potrafi trafnie zilustrować je przykładami.



Na ocenę dobrą uczeń:

- chętnie stosuje się do poleceń nauczyciela,

- prezentuje zagadnienia w sposób logiczny i ciągły, 

- wyjaśnia swoimi słowami omawiane zagadnienia, 

-systematycznie przygotowuje się do lekcji i sprawdzianów, 

- rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych, formułuje wnioski, 

- często wykazuje aktywność podczas lekcji, 

- w stopniu zadowalającym ocenia wydarzenia i problemy społeczne, 

- potrafi przedstawić argumenty uzasadniające własne stanowisko i bronić swoich racji, 

- systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

- wykorzystuje w praktyce zdobytą wiedzę, 

- konstruktywnie współpracuje z grupą.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

- prezentuje w sposób pełny materiał przewidziany programem, 

- samodzielnie podejmuje trudniejsze zadania, 

- interpretuje i omawia wydarzenia z punktu widzenia zasad życia publicznego, 

- planuje własną pracę, 

- swobodnie korzysta z różnorodnych źródeł, 

- łączy wiedzę z różnych przedmiotów, 

- swobodnie posługuje się przeznaczonym na dany etap aparatem pojęciowym, 

- twórczo uczestniczy w pracy zespołowej, 

- jest kreatywny, chętnie współdziała w grupie, 

- bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

- potrafi samodzielnie formułować opinie i oceny oraz prawidłowo je uzasadniać.



Na ocenę celującą uczeń spełnia wszystkie wymogi przewidziane na ocenę bardzo dobrą,

a ponadto:

- osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

- prezentuje wiedzę i umiejętności wykraczające poza program szkolny, 

- bezinteresownie działa na korzyść szkoły bądź środowiska lokalnego, 

- czerpie wiedzę z różnych źródeł i potrafi ją twórczo przetwarzać, 

- godnie reprezentuje szkołę.



Wymagania edukacyjne z chemii

Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen bieżących 

Klasa VII
Ocena Wymagania

Dopuszczająca

Uczeń:
- potrafi nazwać podstawowy sprzęt laboratoryjny
- wymienić podstawowe substancje chemiczne
- sporządzić mieszaninę i znać podstawowe sposoby jej rozdzielania 
- wie co to jest pierwiastek i związek chemiczny, metal, niemetal
- zna skład powietrza
- wie co to są reakcje: syntezy, analizy, wymiany
- zna role tlenu dla organizmów żywych
- zna składniki zanieczyszczenia powietrza
-uczeń zna pojęcia: atom, cząsteczka, wartościowość, roztwór, rozpuszczalność
- potrafi wymienić składniki atomu, umie pisać proste wzory chemiczne strukturalne i sumaryczne
- potrafi zapisać proste równania chemiczne.  
- wie co to jest tlenek
- umie pisać reakcje otrzymywania tlenów, umie pisać wzory tlenów- sumaryczne
- wie co to są elektrolity i nieelektrolity
- wie co to jest dysocjacja 
- wie co to są wodorotlenki- umie pisać ich wzory
- zna zastosowanie wodorotlenków

Dostateczna

Uczeń:
- zna zastosowanie poszczególnego sprzętu chemicznego
- potrafi rozróżniać substancje na podstawie właściwości fizycznych
- zna rodzaje mieszanin
- potrafi rozróżniać zjawiska fizyczne od reakcji chemicznych
- zna kilka symboli chemicznych
- zna właściwości fizyczne i chemiczne tlenu
- potrafi zapisać proste reakcje chemiczne- słownie
- zna zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń powietrza
- wie co to jest reakcja utleniania i redukcji



- zna zakres na dopuszczający poszerzony o masą atomu i atomową. Potrafi odczytać masę atomu i policzyć masę 
cząsteczkową prostych związków(H2O, CO2)
- wie co to jest prawo zachowania masy
- potrafi odczytać dane o pierwiastkach z układu okresowego
- rozwiązuje proste zagania ze stężenia % roztworu
- zna wzory strukturalne tlenków, potrafi je podzielić
- wie co to są kationy i aniony 
- umie pisać reakcje otrzymywania wodorotlenków

Dobra

Uczeń:
- wie co to są mieszaniny jednorodne i niejednorodne
- potrafi wykryć tlen w powietrzu- doświadczalna
- wie na czym polega obieg CO2 w przyrodzie
- zna występowanie i zastosowanie gazów szlachetnych
- wie jak walczyć z zanieczyszczeniami  powietrza
- potrafi słownie zapisać reakcje syntezy, analizy i wymaniany oraz utleniania i redukcji
- wie co to są reakcje egzo i endotermiczne
- zna zakres na dostateczny poszerzony o izotopy
- potrafi obliczyć masę cząsteczkową cząsteczek typu: Ca(OH)2

- potrafi omówić budową atomu
- rozwiązuje trudniejsze zadania ze stężeniem %
- umie obliczyć rozpuszczalność
- umie pisać wzory strukturalne tlenków, potrafi je podzielić, wie co to jest bezwodnik kwasowy i zasadowy
- zna zastosowanie niektórych tlenków
- umie pisać reakcje dysocjacji zasad
- wie co to są alkalia
- umie pisać dysocjacje wodorotlenków

Bardzo dobra

Uczeń:
- potrafi prowadzić proste obliczenia chemiczne 
- potrafi w reakcji utleniania i redukcji wskazać reakcje utleniania, redukcji, utleniacz, reduktor
- zna zastosowanie tych reakcji
- wie co to są reakcje charakterystyczne
Np.: potrafi wykryć CO2 w powietrzu
- wie co to jest efekt cieplarniany, dziura ozonowa
- zna zakres na ocenę dobrą, poszerzoną o :prawo zachowania masy-zadania, prawo stałości składu-zadania
- rozwiązuje zadania ze stężenia procentowego-pełny zakres
- potrafi udowodnić za pomocą ćwiczenia co to są elektrolity i nieelektrolity



- umie przeprowadzić dysocjacje zasad, wie co to są roztwory zasadowe, potrafi to udowodnić 

Celująca

Uczeń:
- potrafi policzyć skład procentowy prostych związków chemicznych np.: CO2, H2O
- wykonuje dodatkowe zadania podane przez nauczyciela
- zna zakres materiału na ocenę bardzo dobrą poszerzoną o : wyliczanie składu lizotopów
- umie przeliczać rozpuszczalność na stężenie % i odwrotnie
- rozwiązuje zadania: stężenie procentowe zasad, skład procentowy cząsteczki
- rozwiązuje trudniejsze zadania stechiometria, stężenie procentowe, rozpuszczalność


