
 PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA  Z  CHEMII 

1. Oceny z chemii są jawne i wystawiane zgodnie z kryteriami zawartymi w planie wynikowym opracowanym dla programu 

nauczania „Chemia Nowej Ery” (kl. 7 i 8) oraz  Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO), zawartymi w Statucie Szkoły 

Podstawowej  św. Franciszka w Warszawie.  

2. Uczeń oceniany jest za: odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, prace domowe (zadania), aktywność (pracę na lekcji), prace 

dodatkowe zadane przez nauczyciela oraz dodatkową aktywność pozaszkolną (np. udział w kółku chemicznym, wykładach 

pozaszkolnych itp.). 

3. Brak podręcznika, zeszytu, pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej uczeń zgłasza nauczycielowi na początku 

lekcji (nie zwalnia to jednak ucznia z pracy na lekcji i oceny za tę pracę).  

4. W ciągu semestru uczeń może zgłosić 2 razy nieprzygotowanie oraz 1 raz brak pracy domowej. Każde następne 

nieprzygotowanie lub brak pracy domowej oznaczają wystawienie oceny cząstkowej niedostatecznej. Uczeń, który był nieobecny 

co najmniej przez tydzień z powodu choroby, ma prawo do dodatkowego zgłoszenia nieprzygotowania, przy czym ma obowiązek 

uzupełnić pracę domową i wiadomości na następną lekcję.  

5. W przypadku niezgłoszenia braku pracy domowej, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

6. Nieodrobiona praca domowa musi być uzupełniona. Oceny prac domowych dokonuje się wyrywkowo. W przypadku 

sprawdzania danej pracy w późniejszym terminie, jej brak oznacza ocenę niedostateczną; po sprawdzeniu zeszytu uczeń nie ma już 

możliwości uzupełnienia tej pracy i poprawienia oceny. 

7. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje plus, minus lub ocenę cząstkową. Otrzymanie 5 plusów jest równoznaczne ocenie 

cząstkowej bardzo dobrej, a 5 minusów – ocenie niedostatecznej. Jeden minus można skasować pięcioma plusami.  

8. Sprawdziany zapowiadane są co najmniej tydzień wcześniej i wpisane do dziennika. Uczeń ma możliwość poprawy uzyskanej 

oceny po uzgodnieniu terminu z nauczycielem (najpóźniej do 2 tygodni po otrzymaniu pracy do wglądu). 

9. Uczeń, który ściąga na sprawdzianie lub kartkówce otrzymuje ocenę niedostateczną. 

10.  Kartkówki – to sprawdzenie wiadomości z ostatnich 1-2 lekcji  i nie muszą być zapowiadane. 

11.  Sprawdziany i kartkówki oceniane będą wg punktacji zgodnej z WZO: od 98% - cel; od 90% - bdb; od 75% - db; od 60% - dst.; 

od 45% - dop.; poniżej 45% - ndst. 

12.  Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie ustalonym z nauczycielem, 

najpóźniej w terminie 2 tygodni od dnia przyjścia do szkoły (termin może ulec wydłużeniu tylko w przypadku bardzo długich 

nieobecności, np. pobytu w szpitalu). Jednodniowe nieobecności na zapowiadanych sprawdzianach mogą być podstawą do 

nakazania pisania sprawdzianu na najbliższej lekcji (nawet innego przedmiotu). W przypadku upływu tygodnia, nauczyciel ma 

prawo wyznaczyć termin w dogodnym dla siebie czasie.  

13. Uczniowie otrzymują ocenione prace do wglądu na lekcji. 

14. Uczeń, który był nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić treść lekcji i pracę domową. W przypadku trudności 

z opanowaniem tej partii materiału ma obowiązek zgłoszenia się po lekcjach (lub na długiej przerwie) na konsultacje 

do nauczyciela.  

15. W przypadku dłuższej choroby uczeń ma 1 tydzień na nadrobienie zaległości, krótkie nieobecności nie zwalniają z obowiązku 

zgłaszania nieprzygotowania przed lekcją. W przypadku bardzo długiej nieobecności ucznia termin nadrobienia zaległości może 

zostać przez nauczyciela wydłużony. 

16. Na ocenę celującą uczeń musi wykazać się aktywnością i dodatkową pracą przez całe półrocze lub rok oraz uzyskiwać oceny 

bardzo dobre i celujące ze sprawdzianów. 

17.  Oceny: śródroczna i roczna mogą być wystawiane w oparciu o średnią ważoną stopni cząstkowych (wagi ocen wg dziennika 

elektronicznego), przy czym bierze się pod uwagę możliwości ucznia, systematyczność jego pracy oraz korzystanie z możliwości 

poprawy.  

18.  Uzyskanie wyższej niż proponowana oceny rocznej jest możliwe tylko w przypadku systematycznego korzystania 

z możliwości poprawy niższych ocen z prac klasowych w ciągu roku. Zakres materiału do poprawienia jest uzależniony od ocen 

uzyskanych uprzednio z danej partii materiału. 

  


