
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

CHEMIA 

1. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaku plus tj. „+” .  

2.  Stosowanie plusów „+” oraz minusów „-„ , za w szczególności brak lub dobre 

przygotowania do zajęć, poziom aktywności na zajęciach. 

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad 

przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną.  

4. Wiedza i umiejętności Ucznia będą sprawdzane w sposób ustny lub pisemny. 

Prace pisemne ucznia 

1. Praca klasowa obejmuje  znaczny zakres materiału nauczania będzie trwała nie krócej 

niż jedną jednostkę lekcyjną; 

2. Sprawdzian- obejmujący zakres materiału z kilku lekcji, jednak nie więcej niż 3 cykle 

tematyczne może trwać do 45 minut 

3. Kartkówki- obejmujące zakres materiału z 1-3 lekcji (stosowane wymiennie 

z odpowiedzią ustną), będzie trwała  nie dłużej niż 15 minut  

4. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 

5. W ciągu semestru uczeń ma prawo do poprawy oceny z co najwyżej dwóch 

sprawdzianów na warunkach i w terminie ustalonym z nauczycielem uczącym. 

6. Uczeń może poprawić 1 kartkówkę w półroczu. 

7. Praca  klasowa lub sprawdzian zostanie odnotowany w dzienniku lekcyjnym,  nie później 

niż na 7 dni przed terminem sprawdzania. 

8. Sprawdziany i prace klasowe zostanie poprawiony i oceniony w terminie do 14 dni, 

omówiony z uczniami    i przechowywany przez Nauczyciela do końca bieżącego roku 

szkolnego. 

9. Na prośbę Rodziców Ucznia sprawdzone i ocenione sprawdziany i prace klasowe, 

dotyczące oceniania ucznia, będzie udostępniony Rodzicom. 

10. Uczeń nieobecny w szkole powyżej 3 dni z przyczyn usprawiedliwionych może 

przystąpić do napisania sprawdzianu/pracy klasowej w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. 

11. Jeżeli nieobecność ucznia wystąpiła tylko w dniu sprawdzianu/pracy klasowej uczeń ma 

obowiązek zgłosić się do nauczyciela w celu napisania zaległego sprawdzianu/pracy 

klasowej na najbliższej lekcji. 

12. Przed przystąpieniem do pisania poprawy lub pracy poza terminem uczeń zobowiązany 

jest zgłosić się do Nauczyciela przedmiotu zaraz po powrocie do szkoły w celu ustalenia 

terminu i formy pracy. 



 

 

Praca domowa 

1. Krótkie pisemne lub ustne prace domowe - ilość zlecanych ćwiczeń nie przekroczy 5. 

Większa liczba zadań domowych będzie dla chętnych, na dodatkową ocenę. 

2. Z dodatkowych prac domowych uczeń nie otrzymuje oceny niższej niż dostateczny. 

3. Uczeń ma obowiązek odrabiania prac domowych, Zgłoszenie braku prac domowych 

będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym w postaci znaku ( - ). Trzykrotny brak 

zadania jest jednoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

4. Niezgłoszenie przez ucznia przed lekcją braku pracy domowej skutkuje postawieniem 

oceny niedostatecznej. 

5. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy. Wszystkie prace domowe 

powinny być zapisywane w zeszycie przedmiotowym. 

Zeszyt przedmiotowy 

1. Uczeń prowadzi systematycznie zeszyt do chemii. 

2. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek za czas jego nieobecności w szkole w ciągu 

tygodnia (licząc od daty powrotu ucznia o szkoły). 

Aktywność ucznia na lekcji chemii 

Uczeń ma obowiązek podejmowania się wykonania zadań zleconych przez nauczyciela 

w trakcie lekcji; 

1. niepodejmowanie prób wykonania zleconych zadań Nauczyciel odnotowuje 

w postaci znaku (–); 

2. pięciokrotne niepodjęcie się zadania jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej; 

3. w czasie lekcji uczeń może wykazywać się wyjątkową aktywnością wynikającą 

z jego woli i możliwości, którą nauczyciel odnotowuje cyklicznie w ustalonym przez 

siebie przedziale czasowym w postaci (+). 

4. zgromadzenie przez Ucznia  pięciu plusów jest jednoznaczne  

z otrzymaniem przez niego oceny bardzo dobrej. 

5. wyjątkowa aktywność Ucznia może być oceniona przez nauczyciela cząstkową 

oceną celującą; 

Waga ocen cząstkowych 

Lp. Forma oceny ucznia Średnia ważona 

1 Praca klasowa 3 

2 Sprawdzian 3 



3 Projekt długoterminowy 3 

4 Poprawa pracy klasowej 3 

5 Poprawa sprawdzianu 3 

6 kartkówki 2 

7 Krótsze formy wypowiedzi 2 

8 Eksperymenty chemiczne i fizyczne 2 

9 Udział w konkursach międzyszkolnych 2 

9 Odpowiedź ustna 2 

10 Praca domowa 1 

11 Praca na lekcji, aktywność 1 

12 Prezentacja, referat 1 

13 Udział w konkursach szkolnych 1 

14 Zeszyt, ćwiczenia 1 

 

 

Dorota Zwiefka. 


