
Przedmiotowy system oceniania- chemia: 

1. Na lekcjach chemii oceniane są wiadomości i umiejętności uczniów w oparciu o 

Podstawę Programową i realizowany Program Nauczania. 

2. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności:  

• Sprawdziany pisemne (zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem) 

• Odpowiedzi ustne 

• Kartkówki (z 3 ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane) 

• Praca na lekcji 

• Prace długoterminowe 

• Aktywność i pilność 

• Praca domowa 

3. Częstotliwość pomiarów osiągnięć uczniów jest uzależniona od realizowanych 

zagadnień i ustalana w każdym semestrze. 

4. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczyć obowiązkowe prace 

pisemne w terminie wyznaczonym przez nauczyciela do 3 tygodni od powrotu do 

szkoły. Jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel może sprawdzić wiedzę ucznia z zaległego 

sprawdzianu w dogodnym dla nauczyciela terminie (uczeń taki traci przywilej 

przygotowania się do sprawdzianu). 

5. Niesamodzielna praca na sprawdzianach oraz kartkówkach równoznaczna jest z 

otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

6. Uczeń ma obowiązek poprawy sprawdzianu, z którego uzyskał ocenę 

niedostateczną, pozostałe oceny ma prawo poprawiać w ciągu 3 tygodni od ich 

otrzymania, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. Poprawiać ocenę 

można tylko raz. 

7. Uczeń otrzymuje do wglądu wszystkie prace pisemne po ocenieniu przez 

nauczyciela. Rodzice ucznia mają możliwość wglądu do prac ucznia podczas 

konsultacji dla Rodziców. 

8. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Przy 

wystawianiu ocen nauczyciel przywiązuje największą wagę do ocen ze 

sprawdzianów (waga: 5, sprawdziany poprawione- waga 2), następnie kartkówek i 

odpowiedzi ustnych (waga:2, poprawione kartkówki i odpowiedzi ustne- waga 1). 

Pozostałe oceny mają charakter wspomagający (waga: 1).  

9. Uczeń ma prawo trzy razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. 

Nieprzygotowanie oznacza brak podręcznika, brak zeszytu, brak zadania lub brak 

przygotowania do lekcji. Fakt taki należy zgłosić nauczycielowi przed lekcją, a 

każdorazowy (po wyczerpaniu limitu trzech nieprzygotowań) brak zeszytu, zadania, 

podręcznika czy przygotowania jest odnotowywany przez nauczyciela. Ilość braków 

wpływa na ocenę końcową. 

10. W pracach pisemnych posługujemy się następującą skalą: 

• 98-100%- celujący 

• 85-97%- bardzo dobry 

• 71-84%- dobry 

• 55-70%- dostateczny 

• 40-54%- dopuszczający 

• Poniżej 40%- niedostateczny 


