
 
PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA   Z  CHEMII    

 
 

 

UCZNIOWIE  W  TOKU  ZAJĘĆ  LEKCYJNYCH  MOGĄ  OTRZYMYWAĆ  OCENY  CZĄSTKOWE  ZA: 

 

• sprawdziany wiadomości po zakończonym dziale,   

• krótkie sprawdziany wiedzy – kartkówki, 

• odpowiedzi ustne , 

• aktywność na lekcji, 

• samodzielnie wykonaną pracę domową, 

• prezentowanie pracy grupy, 

• wykonywanie prac dodatkowych (zaproponowanych przez ucznia lub wskazanych przez nauczyciela), 

• udział w konkursach chemicznych. 

 

ZASADY  OCENIANIA  UCZNIÓW: 

 

1) Sprawdzian - obejmuje określony dział programowy i jest obowiązkowy. Nauczyciel zapowiada sprawdzian na co najmniej             

7 dni kalendarzowych przed ich zaplanowanym terminem. Zapowiedziany sprawdzian zapisuje w e-dzienniku. 
 Uczeń jest zwolniony z zapowiedzianego sprawdzianu na skutek nieobecności spowodowanej chorobą, która trwała dłużej niż jeden 

tydzień do tygodnia po powrocie do szkoły. 

Ocenę ze sprawdzianu uczeń może poprawiać tylko jeden raz za zgodą nauczyciela i w dniu przez niego określonym, jeżeli pisał 

sprawdzian w pierwszym terminie. Uczeń, który nie skorzystał z możliwości poprawy oceny w wyznaczonym terminie, traci prawo do 

poprawy. 

Ocena uzyskana przez ucznia w drodze poprawy sprawdzianu anuluje ocenę uzyskaną w pierwszym terminie. 

Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych, ma obowiązek napisać ją w drugim terminie. Nieobecność ucznia 

na sprawdzanie nauczyciel odnotowuje w dzienniku skrótem „nb”. Jeżeli uczeń unika sprawdzianu związanego z podsumowaniem 

działu nauczania, to nauczyciel może wystawić z tego działu ocenę niedostateczną, nie podlegającą już poprawie. 

Sprawdziany zapisywane w postaci punktowej ocenia się według skali: 

• celujący – 98% - 100% 

• bardzo dobry – 90% - 97% 

• dobry – 75% - 89% 

• dostateczny – 50% - 74% 

• dopuszczający – 30% - 49%                                                                                                                                                                                                                                                       

• niedostateczny – do 29% 

 

2)   Kartkówka – obejmuje bieżący materiał, nie więcej niż trzy ostatnie tematy lekcyjne. Kartkówka może być przeprowadzana bez 

zapowiedzenia. Uczeń jest zwolniony z niezapowiedzianej kartkówki jeżeli na początku lekcji zgłosił nieprzygotowanie,                              

a z zapowiedzianej kartkówki po usprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż trzy dni. Oceny z kartkówek nie podlegają 

poprawie. 
3)   Odpowiedź ustna – odpytywanego ucznia obowiązuje znajomość treści programowych z trzech ostatnich lekcji. Uczeń jest 

zwolniony z odpowiedzi ustnych, jeżeli na początku lekcji zgłosił nieprzygotowanie lub po usprawiedliwionej nieobecności trwającej 

dłużej niż trzy dni. Oceny z odpowiedzi ustnych nie podlegają poprawie. 
4)   Aktywność - przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

rozwiązywanie przykładów ćwiczeniowych, aktywną pracę w grupach. Aktywność na lekcji nagradzana jest oceną wg uznania 

nauczyciela. Oceny z aktywności nie podlegają poprawie. 
5)   Zadanie domowe - przy ocenieniu zadania domowego bierze się pod uwagę poprawność, staranność i samodzielność wykonania. 

Uczeń jest zwolniony z zadania domowego, jeśli na początku lekcji zgłosił brak zadania. Oceny z zadań domowych nie podlegają 

poprawie. 
6)   Nauczyciel ma prawo przerwać jakąkolwiek formę pisemną (kartkówka, sprawdzian) uczniowi, jeżeli stwierdzi na podstawie 

zachowania ucznia niesamodzielność pracy (przez niesamodzielną pracę należy rozumieć: odwracanie się, rozmawianie, odpisywanie, 

przepisywanie, korzystanie z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych) lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu. 

Stwierdzenie niesamodzielnej pracy lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej. 
7)  Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki 

i wykonać pracę domową. 

8)  Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowane do lekcji 2 razy w ciągu semestru. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza na początku 

lekcji. Nieprzygotowanie obejmuje brak gotowości  do odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianej kartkówki. 
 Informację o nieprzygotowaniu ucznia do lekcji nauczyciel odnotowuje w dzienniku skrótem „np”. Po wykorzystaniu limitu 

określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie do lekcji ocenę niedostateczną.                                                               

Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki. 
9)  2 razy w semestrze uczeń może zgłosić brak pracy domowej.  Informację o braku zadania nauczyciel odnotowuje w dzienniku 

skrótem „bz”. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każdy brak ocenę niedostateczną. 
 

 

WYKORZYSTANIE  ŚREDNIEJ  WAŻONEJ  JAKO  NARZĘDZIA  WSPOMAGAJĄCEGO  PRZY  WYSTAWIANIU OCEN  

SEMESTRALNYCH  I  KOŃCOWOROCZNYCH: 

 

Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną będącą wagą danej oceny. Przypisanie wag ocenom odbywać się 

będzie w następujący sposób: 



 

• waga 10:  osiągnięcia w konkursach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych 
• waga 5:    pisemne sprawdziany wiedzy 
• waga 3:   kartkówki 
• waga 2:   odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji 
• waga 2:  zadania domowe, praca w grupach 

 

 

Oceny semestralne oraz końcoworoczne mają średnie ważone mieszczące się w następujących przedziałach: 

 

• celujący               5,70 - 6,00 

• bardzo dobry  4,70 - 5,69 

• dobry   3,70 - 4,69 

• dostateczny  2,70 - 3,69 

• dopuszczający  1,60 - 2,69 

• niedostateczny  1,00 – 1,59 

 

Oceny końcoworoczne ustala się na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen z całego roku szkolnego 

 

 

                               

                                                                                                                    nauczyciel przedmiotu: Roman Kisiel 


