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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 

                                       - CHEMIA - 

 
1. Oceny cząstkowe zdobywa się po podliczeniu uzyskanych punktów 

                wg następujących przedziałów procentowych: 

 

                                                  0 - 29%       niedostateczny 

                                                30 – 49 %     dopuszczający 

                                                50 – 60 %     dostateczny 

                                                70 – 80 %     dobry 

                                                90 – 100 %    bardzo dobry 

 

W przypadku wyników pośrednich (np.67%) - do oceny dodaje się  "+" lub "-". 

 Ocenę "celujący" można zdobyć za ponadprogramową wiedzę (dodatkowe zadania 

 na sprawdzianie) i dodatkowy test na "celujący" lub zająć czołowe miejsce w konkursie. 

 

 

2. Ocenie podlegają: 

 

     a) odpowiedzi ustne 

     b) kartkówki (obejmują maksymalnie 3 lekcje i nie muszą być zapowiadane) 

     c) sprawdziany kończące dział (są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem) 

     d) zadania domowe, w tym zadania z dodatkowego zeszytu ćwiczeń 

     e) aktywność na lekcji 

     f) inne formy aktywności, np. dodatkowe prace, referaty itd. 

               

3.  Poprawiać można (pisać po raz drugi) wyłącznie sprawdziany, choć nie jest to obowiązkowe.       

     Możliwe jest poprawienie oceny każdej na każdą; także pozytywnej, o ile uczeń wyrazi taką     

     chęć. Wówczas pod uwagę brane są obie oceny - z I i II terminu. 

 

4.  Terminy popraw sprawdzianów uzgadniane są z całą klasą i przypadają najczęściej na następny 

      tydzień od momentu ogłoszenia ocen.    

         

5.  Pozostałe oceny nie podlegają poprawie; można jednak z własnej woli zgłaszać się do   

     odpowiedzi i w ten sposób zdobywać dodatkowe oceny. 

     

6.  Uczeń nieobecny na sprawdzianie otrzymuje do dziennika zapis "nb" i w przypadku ponownej 

     nieobecności w terminie poprawy - otrzymuje ocenę "niedostateczny" z tego sprawdzianu. 

     Jeżeli nieobecność wynikała z udokumentowanej choroby - 

     będzie przydzielony dodatkowy termin. 

 

 

7.  Podczas wszystkich prac klasowych i kartkówek uczeń może korzystać z niezależnego 



      (nie połączonego z książką) układu okresowego pierwiastków  oraz z kalkulatora prostego. 

      Nauczyciel nie ma obowiązku zapewnienia uczniowi w/w dodatków, podobnie jak uczeń 

      nie ma obowiązku korzystania z nich. 

 

8.  W półroczu można zgłosić 2 nieprzygotowania do lekcji - zaraz po wejściu do klasy. 

      Chronią one ucznia przed odpowiedzią ustną, kartkówką i sprawdzaniem zadnia domowego. 

      W przypadku sprawdzianów - nieprzygotowania nie mają zastosowania; wpisywania jest wtedy 

       ocena "niedostateczny".    

 

9.  Za aktywność na lekcji stawiane są "plusy". Za 5 takich plusów wpisywana jest piątka. 

 

11.  Ocena półroczna jest średnią ocen cząstkowych z uwzględnieniem podwójnej wagi 

        ocen ze sprawdzianów. 

 

12.  W przypadku oceny "niedostateczny" na półrocze, uczeń musi ją poprawić w trakcie trwania    

        drugiego półrocza. 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 


