
Zasady  Przedmiotowego  Oceniania 

 z chemii 

I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘD DYDAKTYCZNYCH UCZNIA 

1. METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘD 

Osiągnięcia uczniów wyrażane są w sześciostopniowej skali ocen(1-6) i składają się na nie: 

a) Wyniki sprawdzianów pisemnych ( test lub praca klasowa- 45 min.). Uczeo może uzyskad 

ocenę od 1-6; 

b) Oceny za wypowiedzi ustne – odpowiedź sprawdzająca opanowanie materiału, aktywnośd na 

lekcji w pracy indywidualnej i zespołowej, prezentacja informacji na zadany lub wybrany 

temat na podstawie dodatkowych źródeł informacji, 

c) Wyniki kartkówek ( 10 – 15 min.); 

d) Oceny za prace dodatkowe, udział w konkursach przedmiotowych; 

e) Oceny za prace domowe; 

f) Dokumentacja ucznia – prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu dwiczeo. 

2. ZASADY OCENIANIA 

a) Obowiązuje skala ocen od 1-6: 

6 – cel- celujący 

5 – bdb- bardzo dobry 

4 – db – dobry 

3 – dst – dostateczny 

2 – dop – dopuszczający 

1 – ndst – niedostateczny 

b) Wiadomości i umiejętności pracy pisemnej są punktowane a ostateczny stopieo wynika z 

przeliczenia punktów na poszczególne oceny. Ocenę celującą uczeo może otrzymad, jeżeli 

sprawdzian napisze na 100%; 

c) Uczeo ma prawo w ciągu semestru do 1 (1 godz. w tyg.)lub  2 ( 2 godz. w tyg.) 

nieprzygotowao,  które odnotowane są w notatniku nauczyciela. Uczeo powinien przed 

rozpoczęciem lekcji zgłosid nieprzygotowanie 

d) Plusa uczeo może uzyskad za pracę na lekcji, aktywnośd, przygotowanie do lekcji. 

3. ZASADY PISANIA I POPRAWIANIA OCEN Z PRAC PISEMNYCH 

a) Prace klasowe są obowiązkowe, 

b) Jeśli uczeo nie pisał pracy, powinien  to uczynid w terminie ustalonym z nauczycielem 

c) Uczeo ma prawo poprawid jedną ocenę ze sprawdzianu w semestrze. 

4. PROCEDURA PRZEBIEGU SPRAWDZIANU 

a) Przed każdym sprawdzianem następuje lekcja powtórzeniowa 

b) Sprawdzian układa nauczyciel lub korzysta z opracowanych testów 

c) Sprawdzian jest przygotowany w co najmniej dwóch równoległych wersjach o 

jednakowym stopniu trudności 

d) Uczeo rozwiązuje zadania samodzielnie, a w przypadku stwierdzenia , że kontaktuje się z 

innym uczniem lub korzysta z dodatkowych źródeł, nauczyciel ma prawo przerwad 



uczniowi pisanie sprawdzianu. Jest to równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej 

bez możliwości poprawy 

II. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH 

a) Oceny koocowe nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych 

b) Uczeo może uzyskad śródroczną ( roczną) ocenę celującą, jeżeli bierze aktywny udział w 

lekcjach, uzyskuje cząstkowe oceny celujące, bierze udział w konkursach 

przedmiotowych 

c) Uczeo ma prawo do poprawy oceny rocznej 

d) Uczeo, który opuścił powyżej 50% zajęd i nie otrzymał ocen cząstkowych ma prawo 

zdawad egzamin klasyfikacyjny. Jeśli nie przystąpi do egzaminu jest nieklasyfikowany. 

III. DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘD SZKOLNYCH UCZNIÓW 

a) Wszystkie oceny nauczyciel odnotowuje w dzienniku 

b) Sprawdzone prace pisemne są przechowywane w pracowni przez okres jednego roku 

szkolnego 

IV. INFORMOWANIE UCZNIÓW I ICH RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH 

a) Oceny bieżące są jawne i przy ich wystawianiu uczeo jest informowany na bieżąco 

b) Rodzice są informowani o osiągnięciach uczniów: 

- na zebraniach wychowawcy klasy z rodzicami 

- na spotkaniach indywidualnych nauczyciela z rodzicami 

- na podstawie zapisu w zeszycie 

             c) informację ustną o ocenach rocznych przekazuje uczniowi  nauczyciel na miesiąc przed      

posiedzeniem rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikowania , dokonując 

wpisu w kolumnie przeznaczonej na proponowane oceny roczne. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


