
 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z CHEMII (kl. VII-VIII) 
 

Prowadzący: Jadwiga Kurasz 
 
1.Przedmiotem oceny są: 

a. wiadomości 
b. umiejętności 

 
 
2.W czasie okresu uczeń otrzymuje ocenę za: 

- odpowiedzi ustne 
- kartkówki  (nie muszą być zapowiedziane) 
- sprawdziany – również w formie testu 
- aktywność na lekcji (projekty, referaty, prezentacje, 
wypowiedzi ustne na dany temat – również zadania domowego) 

 
3. Prace pisemne obejmujące działy programowe są obowiązkowe. W razie nieobecności 

uczeń pisze prace w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Prace pisemne (obejmujące 
działy programowe) muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. 
Poprawa pracy pisemnej z oceną niedostateczną jest dobrowolna w okresie dwóch 
tygodni od otrzymania oceny. 

 
4. Na każdej lekcji uczeń może uzyskać plusy za aktywność. Za pięć plusów w ciągu 

semestru otrzymuje ocenę – celującą. 
 
5. Za nieodrobienie pracy domowej oraz brak zeszytu ćwiczeń uczeń otrzymuje minus. Za 

trzy zgłoszone braki zadania domowego lub zeszytu ćwiczeń wystawia się ocenę 
niedostateczną, a nie zgłoszenie powyższego jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 
niedostatecznej.  

 
6. Raz w okresie można zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych 

sprawdzianów i zajęć, na których wystawiana jest ocena końcowa). 
 
7. Odpowiedź pisemna jest oceniana według skali procentowej  
           celujący - od 99% do 100%   
           bardzo dobry - od 91% do 98%   
           dobry - od 71% do 90%   
           dostateczny - od 51% do 70%    
           dopuszczający - od 40% do 50%   
            niedostateczny -  poniżej 39%   
8. Podstawą wystawienia oceny końcowosemestralnej będzie średnia ważona ocen 

otrzymanych w ciągu całego semestru 
 
9. Każdej formie sprawdzania wiadomości, umiejętności ucznia i każdej formie aktywności, 

która podlega ocenie przypisane są odpowiednie wagi: 
 
 



 

Forma sprawdzania wiadomości 
i umiejętności 

 
Waga 

 

Sprawdzian 4 

Kartkówka 3 

Odpowiedź ustna 2 

- Zadanie domowe 
- Aktywność 
- Zadania dla chętnych 
- Praca na lekcji (zadanie     
samodzielnie liczone i inne) 
- Praca w grupach 
 

1 

 
Wagi innych zadań wykonywanych na lekcjach oraz zadań dodatkowych, które nie są 
zawarte w tabeli,  podawane będą przez nauczyciela przed rozpoczęciem zadania. 
 

10.  Zależność oceny końcowosemestralnej od średniej ważonej wskazuje następująca tabela: 
 

Przedział do 1,60 1,61-  2,60 2,61- 3,60 3,61- 4,60 4,61 -5,60 
powyżej 

5,60 

Ocena 1 2 3 4 5 6 
 
 
11. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną semestralnych średnich ważonych. 
 
12. Uczeń zdobywając ocenę otrzymuje od nauczyciela informację zwrotną (słowną lub 
pisemną). Zostaje poinformowany o poprawnych elementach swojej pracy. Otrzymuje 
również wskazówki, co powinien poprawić. 

    
. 

 
 


