
Przedmiotowy system oceniania z chemii. 

 

Opracowany zgodnie 

ze Statutem Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 

 

I. Metody i częstotliwość sprawdzania osiągnięć ucznia: 

1. Sprawdzian pisemny - po każdym dziale 

2. Kartkówka - na bieżąco 

3. Praca domowa - na bieżąco 

4. Aktywność na lekcji - na bieżąco 

5. Odpowiedź ustna - na bieżąco  

II. Umowa „Nauczyciel- uczeń”: 

 

      1. Obowiązkiem ucznia jest punktualne stawiennictwo na lekcji chemii. 

2.  
a) Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do 

kolegów i nauczyciela chemii, w szczególności do zachowania dyscypliny oraz szanowania 

prawa innych do zdobywania wiedzy. 

b) Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pracowni chemicznej i przepisów BHP; 

za nieprzestrzeganie uczeń może uzyskać ocenę ndst. 

 

      3. Uczeń ma obowiązek do rzetelnego przygotowania się do lekcji chemii, co oznacza: 

a) posiadanie zeszytu przedmiotowego oraz przyborów, 

b) odrobienie zadania domowego, 

c) przygotowanie się do odpowiedzi: 

- ustnej z materiału bieżącego, 

- ustnej z partii materiału z klas niższych, o powtórzenie której prosił nauczyciel, 

            d)  przygotowanie do pracy pisemnej 

- kartkówek z bieżącego materiału, 

- sprawdzianu zapowiedzianego wcześniej i odnotowanego w dzienniku(zgodnie z WSO)      

z zakresu wiadomości i umiejętności, który ma obejmować. 

4.  

a) Uczeń ma prawo zgłosić 1 nieprzygotowanie do lekcji (brak zadania domowego, 

nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej) zgodnie z zapisem w WSO. Zgłoszenie powyższych 

faktów musi nastąpić na początku lekcji i zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Punkt 

4a umowy nie dotyczy sprawdzianów pisemnych i zapowiedzianych kartkówek.  

b) zgłoszone przez ucznia braki zadań domowych odnotowywane są w dzienniku i za 3 braki 

zadań uczeń otrzymuje ocenę nast. 

     Ponadto uczeń ma obowiązek uzupełnić brakującą lub źle napisaną pracę domową na następną   

lekcję.  

    Za nieodrobienie pracy domowej i nie zgłoszenie nauczycielowi uczeń otrzymuje ocenę   

niedostateczną. 

 

5.  Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkiem ucznia. Zeszyt powinien być estetyczny  

i czytelny oraz posiadać komplet notatek i zadań domowych. Wszystkie rysunki w zeszycie uczeń 

ma obowiązek wykonywać ołówkiem. 

 

6. Na ostatniej stronie zeszytu przedmiotowego uczeń powinien umieścić tabelkę 

 

Data Ocena Przedmiot oceny Podpis nauczyciela 
Podpis rodzica 

(opiekuna 

     

 



Uczeń zobowiązany jest aby uzyskane oceny były podpisane przez rodziców (opiekunów). 

 

7. Sprawdziany pisemne i kartkówki (nie wszystkie kartkówki) są obowiązkowe. 

 

8. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce zobowiązany jest przed lekcją zgłosić to 

nauczycielowi i napisać pracę na najbliższej lekcji lub w innym terminie ustalonym wcześniej 

z nauczycielem.   

 

9. Uczeń może poprawić sprawdzian i  kartkówkę (nauczyciel uczący decyduje, które kartkówki 

można poprawić),  zgodnie z zapisem w WSO do 10 dni roboczych od jej otrzymania. Uczeń 

poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę średnia obu ocen. 

 

10. Poprawa kartkówek  i sprawdzianów odbywa się poza obowiązkowymi zajęciami ucznia. 

11. Niesamodzielna praca ucznia na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z otrzymaniem  

przez ucznia oceny niedostatecznej. 

 

12. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 

 

13. Uczeń nieobecny jeden dzień ma obowiązek przyjść na następną lekcję przygotowany. 

14. Za ewidentny i celowy brak pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. 

15. Za szczególne osiągnięcia na lekcji, błyskotliwe pomysły, współpracę w grupie, pomoc kolegom 

uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą. 

 

16. Dopuszcza się stosowanie w ocenach cząstkowych znaków „+” i „-” w przypadku osiągnięcia 

przez ucznia górnej lub dolnej granicy punktowej danej oceny. 

 

     17. ”Waga” ocen: 

- najistotniejsze są oceny z: testów sumujących, sprawdzianów, osiągnięć w konkursach, 

- drugą grupę stanowią oceny z kartkówek i odpowiedzi ustnych, aktywności na lekcjach, 

- grupę trzecią zadania domowe i praca w grupach. 

 

 

 

 


