
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII 

1. Ocenianiu podlegają: 

a) wypowiedzi ustne ( pod względem rzeczowości, stosowania języka przedmiotu, umiejętności formułowania 

dłuższych wypowiedzi); przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji        

a w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu; 

b) sprawdziany pisemne – przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, zapowiadane tydzień wcześniej; 

sprawdziany mogą zawierać dodatkowe zadanie ( pytanie) na ocenę celującą: 

c) kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane; 

d) zadania domowe krótko- i długoterminowe; 

e) praca na lekcji; 

f) udział w konkursach i olimpiadach wg skali bardzo dobry – celujący w zależności od zajętego miejsca. 

2. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w przypadku nieobecności powinien 

uzupełnić brakujące notatki z lekcji. 

3. W przypadku sprawdzianów i kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg 

kryteriów: 

PROCENTY OCENA 

0-32% niedostateczny 

33-49% dopuszczający 

50-74% dostateczny 

75-89% dobry 

90-100% bardzo dobry 

90% + zad. dodatkowe lub 100% celujący 

 

a) z kartkówek nie przewiduje się ocen celujących 

b) dopuszcza się znak ,, + ” przy ocenie, jeśli uczeń osiągnął maksymalną ilość punktów procentowych, 

przewidzianych dla danej oceny. 

4. Ocenianie aktywności ucznia na lekcji: 

a) aktywność ucznia na lekcji oceniana jest za pomocą plusów wg skali: 

4 plusy – ocena bdb, 3 plusy – ocena db, 2 plusy – ocena dst, 1 plus – ocena dop. 

b) w każdym półroczu uczeń może otrzymać maksymalnie dwie oceny z aktywności. 

5. Uczeń ma prawo jeden raz w każdym półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (np) bez podawania 

przyczyny – prawo to jednak nie dotyczy lekcji powtórzeniowych oraz takich, na których odbywa się 

zapowiedziany sprawdzian lub zapowiedziana kartkówka. 

6. Uczeń ma prawo jeden raz w każdym półroczu zgłosić brak zadania domowego (bz) – prawo to jednak nie 

dotyczy zadań długoterminowych. 

7. Uczeń zgłasza np i bz zaraz  na początku lekcji, w trakcie sprawdzania obecności. 

8. Każdy uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu tylko raz w ciągu dwóch tygodni od czasu oddania 

sprawdzianu. Do dziennika obok oceny otrzymanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. 

Nie ma możliwości poprawiania innych ocen, np. z odpowiedzi ustnej, zadania itp. 

9. Niesamodzielna praca pisemna lub odpowiedź ustna powoduje obniżenie oceny. 



10. Sprawdziany są obowiązkowe: 

a) jeśli z przyczyn losowych (nieobecność trwająca min. 5 dni) uczeń nie mógł napisać ich z całą klasą, to 

musi to zrobić w terminie dwutygodniowym po przyjściu do szkoły; jeśli tego nie uczyni, nauczyciel sprawdzi 

jego wiedzę z tego zakresu na najbliższej lekcji w formie pisemnej lub ustnej; 

b) nieobecność usprawiedliwiona krótsza niż 5 dni nie upoważnia ucznia do ww. dwutygodniowego terminu 

na napisanie zaległego sprawdzianu – uczeń powinien uzupełnić braki na najbliższej lekcji; 

c) jeśli nieobecność ucznia na zajęciach, na których odbył się sprawdzian, jest nieusprawiedliwiona, to uczeń 

ma obowiązek zdać te treści programowe na kolejnej lekcji  w formie zaproponowanej przez nauczyciela. 

11. Wystawianie oceny śródrocznej i rocznej dokonywane jest na podstawie ocen cząstkowych, przy czym 

nie jest ona średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Decydującą rolę podczas wystawiania ww. ocen mają 

sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne. 

12. Uczeń ma prawo obejrzeć oceniona pracę pisemną, zapytać o treści niezrozumiałe. Rodzice mają prawo 

wglądu do prac pisemnych. 

13. Aby uzyskać wyższą ocenę klasyfikacyjną, rodzic ucznia kieruje do Dyrektora pisemną prośbę wraz              

z uzasadnieniem. Prośbę należy złożyć w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o ocenie przewidywanej. 

Uczeń  pisze całoroczny sprawdzian przygotowany przez nauczyciela chemii. Uczeń może się ubiegać                

o podwyższenie o jeden stopień oceny przewidywanej. Ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku powyższego 

postępowania, nie może być niższa od oceny przewidywanej przez nauczyciela. 


