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WYMAGANIA I SPOSÓB OCENIANIA Z CHEMII – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu. 

1. Uczeń na każdą lekcję przynosi: podręcznik, zeszyt, zeszyt ćwiczeń (jeśli został ustalony przez uczącego nauczyciela) oraz 

przybory do pisania. 

2. Uczeń na lekcji chemii zobowiązany jest być przygotowanym do ustnego lub pisemnego sprawdzenia materiału obejmującego 

3 ostatnie lekcje.  

3. Uczeń otrzymuje oceny za: pisemne prace klasowe (40 min.), sprawdziany (20 min.), badania wyników nauczania, kartkówki, 

odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na lekcji (5 plusów = 5 do dziennika, 5 minusów = 1 do dziennika / zbierane na 

każdy semestr), przygotowanie ciekawych materiałów lub przeprowadzenie lekcji. Ponadto może uzyskać ocenę za: udział w 

konkursach chemicznych, aktywne uczestnictwo w zajęciach koła chemicznego itp. 

4. Uczeń zawsze wkleja do zeszytu otrzymane od nauczyciela karty pracy i inne materiały. W razie nieobecności w szkole sam 

zwraca się do nauczyciela po brakujące materiały. 

5. Każda praca klasowa poprzedzone jest lekcją powtórzeniową – nauczyciel informuje uczniów 2 tygodnie wcześniej o zadaniu 

klasowym (zapis w dzienniku elektronicznym) oraz podaje zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności. 

6. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu pisemnego, pracy klasowej, niezapowiedzianej kartkówki w ciągu 2 tygodni 

po otrzymaniu pracy od nauczyciela. Ocena z poprawy jest równoznaczna z ocenami z pozostałych sprawdzianów, prac 

klasowych, kartkówek i wpisywana do dziennika również w przypadku stopnia niższego. Ocenę niedostateczną z pracy klasowej 

uczeń poprawia obowiązkowo.  

7. Kartkówka (praca pisemna trwająca krócej niż 20minut) i odpowiedź ustna obejmuje materiał co najwyżej z trzech ostatnich 

lekcji. Kartkówka nie musi być zapowiadana.  

8. Uczeń może poprawić ocenę z niezapowiedzianej kartkówki, o ile nie został wcześniej poinformowany przez nauczyciela o 

braku takiej możliwości. 

9. Uczeń, który nie odrobił zadania domowego, nie przygotował się do lekcji, nie posiada zeszytu lub zeszytu ćwiczeń, może 2 

razy (kl. 7 i kl.8 ) w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć – fakt ten odnotowany jest przez nauczyciela w dzienniku 

elektronicznym. Wykonane zadanie przedstawia na następnej lekcji. Za następne nieprzygotowanie do zajęć otrzymuje ocenę 

niedostateczną, bez możliwości poprawy.  

10. W przypadku jednodniowej nieobecności ucznia w dniu, w którym odbywała się zapowiedziana kartkówka, sprawdzian lub 

praca klasowa, uczeń ma obowiązek napisać je na najbliższej lekcji. W przypadku dłuższej nieobecności termin ustala uczeń 

w porozumieniu z nauczycielem na pierwszych zajęciach po powrocie do szkoły. Jeżeli uczeń nie zgłosi się do nauczyciela 

w wyznaczonym terminie do napisania pracy, to otrzymuje ocenę niedostateczną.  

11. Uczeń nieobecny na chemii ma obowiązek uzupełnić braki (zeszyty, wiadomości – w przypadku trudności może zwrócić się 

o pomoc do nauczyciela) w terminie 1 tygodnia. Udział ucznia w zawodach, imprezach oraz innych zajęciach pozalekcyjnych nie 

zwalnia go z obowiązku uzupełnienia notatek, wiadomości i zadania domowego. 

12. W ocenianiu stosujemy tzw. metodę średnich ważonych: 

 Oceny mnożone przez 1 pkt: zadania domowe, odpowiedź ustna, aktywność, inne. 

 Oceny mnożone przez 2 pkty: kartkówki, sprawdziany ( 20 min.) 

 Oceny mnożone przez 3 pkty : prace klasowe, udział w konkursach. 

13. Nauczyciel informuje na lekcji uczniów o otrzymanych ocenach. Uczeń i rodzic mają prawo zapoznać się z kartą odpowiedzi 

i zgłosić uwagi nauczycielowi. Uczniowie zobowiązani są do oddania prac, które przechowuje się do końca roku szkolnego.  

14. Ocena śródroczna/roczna nie musi wynikać ze średniej ważonej. W przypadku braku którejkolwiek z ocen cząstkowych 

dotyczących obowiązkowych zadań klasowych, kartkówek czy innych form wypowiedzi o ocenie śródrocznej i rocznej decyduje 

nauczyciel. 

15. Kryteria procentowe oceniania kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, testów zawarte są w Statucie Szkoły.  

16. Dla uczniów z opiniami wymagania edukacyjne dostosowano do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów – obowiązują ich wymagania podstawowe w planie wynikowym. 

17. Wymagania i sposób oceniania  oraz kryteria przedmiotowego systemu oceniania ( PSO ) na poszczególne oceny znajdują się 

na stronie internetowej szkoły w ważnych dokumentach lub na gazetce w pracowni chemicznej i w dokumentacji nauczyciela 

( do wglądu ). 

18. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z chemii, zgodnie z zasadami określonymi 

w Statucie Szkoły. 

18. Możliwość poprawy ocen oraz konsultacji (stały termin ustalany na początku roku szkolnego). 


