Przedmiotowy system oceniana z chemii
1. Uczeń ma obowiązek wykonywania na lekcji notatek w zeszycie oraz rozwiązywania
zadań wskazanych przez nauczyciela.
2. Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. Sprawdziany w trakcie
realizacji działu. Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Jeżeli uczeń opuścił pisemną pracę z przyczyn losowych, powinien napisać ją w
terminie do 2 tygodni od powrotu do szkoły.
4. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną i dobrą ze
sprawdzianu i pracy klasowej. Poprawa jest dobrowolna, odbywa się tylko jeden raz,
w terminie określonym przez nauczyciela. Oceny ze sprawdzianów i prac klasowych
poprawiane są po lekcjach w terminie uzgodnionym z uczniami po omówieniu
sprawdzianu lub pracy klasowej.
5. Przy poprawianiu i pisaniu klasówki w drugim terminie otrzymana ocena jest
wpisywana do dziennika w osobnej rubryce. Obie oceny są brane pod uwagę.
6. Kartkówki – nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie
programowym (obejmują materiał z trzech ostatnich tematów realizowanych na
maksymalnie pięciu jednostkach lekcyjnych).
7. Przedziały procentowe poszczególnych ocen za prace pisemne:
100% + zadanie dodatkowe – celujący
91%- 100% - bardzo dobry
75%- 90% - dobry
50%- 74%- dostateczny
30%- 49%- dopuszczający
8. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu z 3
ostatnich lekcji.
9. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić brak zadania domowego. Za każdy
następny brak zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną.
10. Wprowadza się wagowy sposób wystawiania ocen bieżących:
a) prace klasowe, testy, sprawdziany i inne pisemne prace zapowiadane
z tygodniowym wyprzedzeniem przyjmują wagę 5;
b) odpowiedzi ustne, wypracowania domowe, projekty edukacyjne, prace
długoterminowe, kartkówki i inne krótkie pisemne formy sprawdzania
przyjmują wagę 3;
c) pozostałe formy oceniania ucznia – waga 1-2 (zależnie od rodzaju,
zakresu wykonywanego zadania);
d) udział ucznia w konkursie – waga 2, zajęcie czołowego miejsca w
konkursie szkolnym – waga 6, w konkursie międzyszkolnym – waga 8, w
konkursie powiatowym lub wyższej rangi – waga 10.

11. Praca na lekcji może być oceniana, zależnie od jej charakteru, za pomocą plusów i
minusów.
Plus uczeń może uzyskać m. in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji,
krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę na lekcji, przygotowanie do
lekcji (5 plusów – ocena bardzo dobry).
Uczeń może uzyskać minus m. in. za brak przygotowania do lekcji, brak
zaangażowania na lekcji, brak notatek z lekcji (3 minusy – ocena niedostateczny).

12. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach wystawiane są według średnich:
średnia

stopień

1,6 – 2,5

dopuszczający

2,6 – 3,5

dostateczny

3,6 – 4,5

dobry

4,6 – 5,2

bardzo dobry

5,3 oraz szczegółowe wymagania zawarte w

celujący
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