
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z CHEMII 

rok szkolny 2021/2022 

 

1. Uczeń uczy się przez cały rok szkolny.  

2. Stosowana jest skala ocen przyjęta w WZO: 

100% - 96 % - ocena celująca (6) 

95,9% - 90% - ocena bardzo dobra (5) 

89,9% - 70% - ocena dobra (4) 

69,9% - 50% - ocena dostateczna (3) 

49,9% - 35% - ocena dopuszczająca (2) 

poniżej 35% - ocena niedostateczna (1) 

3. Nauczyciel dla zindywidualizowania pracy uczniów, w celach motywujących może stosować znaki: „+” oraz „–” . 

4. W ocenianiu bieżącym ustala się oceny ważone: 

a. Prace wykonywane w obecności nauczyciela : sprawdziany, testy, prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne - waga 2 

b. Prace wykonywane poza lekcją : praca domowa, praca dodatkowa, praca długoterminowa, prezentacja)  - waga 1  

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna przedstawia średnie według których uczeń dostaje ocenę: 

6 – 5,75 = 6 

5,74 – 4,75 = 5 

4,74 – 3,75 = 4 

3,74 – 2,75 = 3 

2,74 – 1,75 = 2 

0 – 1, 74 = 1 

6. Obowiązkowe formy oceniania osiągnięć edukacyjnych: 

a. sprawdzian, test lub praca klasowa (materiał z całego działu), 

b. kartkówka lub odpowiedź ustna z zakresu trzech ostatnich lekcji, 

c. prace domowe, 

d. praca na lekcji (zeszyt). 

7. Prace pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki) są przechowywane przez nauczyciela  w szkole do końca roku szkolnego i udostępniane do wglądu uczniom 

oraz rodzicom (prawnym opiekunom).  

8. Uczeń za różne formy aktywności może zdobywać plusy i minusy, które przekładają się na oceny: sześć plusów to ocena celująca, cztery minusy to ocena 

niedostateczna. 

9. Aktywność na lekcji, referaty, plakaty, prezentacje, doświadczenia, konkursy, itp. są ocenami uzupełniającymi (wspomagającymi) wobec ocen za 

sprawdziany, prace klasowe, itp. Prace dodatkowe mogą przeważyć na rzecz lepszej oceny. 

10. Pracę wykonywaną na lekcji uczeń może uzupełniać, kończyć lub poprawiać tylko na kolejnych zajęciach z danego przedmiotu lub w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela.   

11. Za niesamodzielne pisanie pracy klasowej, sprawdzianu lub kartkówki uczeń otrzymuje   ocenę niedostateczną, którą może poprawić. 

12. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu, kartkówki, itp.  w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły  lub w terminie 

ustalonym z nauczycielem. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. 

13. Wpływ na ocenę śródroczną i roczną ma powtarzający się: brak zeszytu, pracy domowej, itp.  

14. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do lekcji 3 razy w semestrze bez podawania przyczyny. Nieprzygotowania nie są honorowane podczas 

zapowiedzianych i ustalonych wcześniej sprawdzianów / prac klasowych, kartkówek. Nieprzygotowanie jest zgłaszane pisemnie na początku lekcji. 

15. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej , sprawdzianu, testu   w terminie ustalonym  przez nauczyciela. Ocenę, którą uczeń otrzymuje po poprawie 

stanowi średnia z dwóch ocen.  

16. Powyższy system oceniania może być modyfikowany wraz z pojawieniem się sytuacji, które nie zostały tutaj uwzględnione, a mogą zaistnieć w trakcie 

pracy. 

17. Na lekcjach obowiązują zasady zachowania zawarte w WZO (Regulamin punktowego  systemu oceniania zachowania uczniów w Szkole Podstawowej im. 

Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach).  

 

         

 
 
 
 
 


