
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII: 

1. Na każdą lekcję trzeba być przygotowanym z trzech ostatnich tematów. 

2. Sprawdziany sa zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Podany 

jest zakres sprawdzanej wiedzy i umiejetności. 

3. Kartkówki (z trzech lub mniej tematów) nie muszą być zapowiadane. 

4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce  musi je napisać w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

5. Sprawdzian można poprawić w terminie dwóch tygodni . Pozostałe oceny można 

poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ocenę można poprawić tylko raz, 

bierze się pod uwagę obie wystawione oceny. 

6. Po dłuższej nieobecności w szkole uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień. 

Jednorazowa nieobecność nie zwalnia ucznia z przygotowania się do lekcji. 

7. Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu semestru do zgłoszenia nieprzygotowania się do 

lekcji (np. brak zadania domowego, brak zeszytu lub ćwiczeń, niegotowość do 

odpowiedzi). Po wykorzytaniu limitu otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Wszystkie braki należy zgłosić na poczatku lekcji. 

9. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami (dwa plusy = ocena bdb) lub od razu 

oceną bieżącą. 

10. Nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych na koniec semestru. 

11. Oceny sa jawne, częste i systematyczne. Można je otrzymać za: odpowiedz ustną, 

kartkówkę, sprawdzian, pracę na lekcji lub jej brak, pracę domową, rozwiązywanie 

zadań dodatkowych, prace długoterminowe i udział w konkursach chemicznych. 

12. Punkty z prac pisemnych przeliczane są na stopnie wg nastepującej skali 

procentowej:  100% - cel, 86-99% - bdb, 71-85% db, 50-70% - dst, 40-49% -dop, 0-

39% -ndst. 

13. Ocena celującą może otrzymać uczeń, który w wysokim stopniu opanował materiał 

danej klasy lub odnosi sukcesy w konkursach lub olimpiadach chemicznych. 

14. Na miesiąc przed koncem semestru (I lub II) nauczyciel informuje ucznia o 

przewidywanej ocenie niedostatecznej, a wychowawca informuje rodziców w sposób 

pisemny. 

15. Na 7 dni przed radą klasyfikacyjną nauczyciel ustnie, a wychowawca pisemnie 

informują rodziców o ocenach przewidywanych. 


