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Przedmiotowe zasady oceniania – chemia
Wymagania i zasady oceniania ucznia

Zasady oceniania wiedzy i pracy ucznia oraz wymagania stawiane w celu
prawidłowego wystawiania ocen cząstkowych, semestralnych i rocznych, zostały opracowane
na podstawie obowiązującego w XLIII LO im. L. Kossutha Wewnątrzszkolnego Oceniania.
 Sposoby i formy sprawdzania wiedzy:
 Prace klasowe
 Sprawdziany
 Kartkówki
 Odpowiedzi ustne
 Ilość nieprzygotowań (np.) i sposób ich zgłaszania:
 Jedno np. w semestrze przy 1 godzinie lekcyjnej w tygodniu.
 Dwa np. w semestrze przy większej liczbie godzin lekcyjnych w tygodniu.
 Np. uczeń zgłasza na początku lekcji, przed udaniem się do ławki w formie
pisemnej.
 Postępowanie (procedury) w wypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej:
 W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej, uczeń w
ciągu dwóch dni po powrocie do szkoły, musi zgłosić się do nauczyciela i
zaliczyć pracę klasową w terminie, który nie może przekroczyć 2 tygodni.
 Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona na pracy klasowej wówczas
uczeń traci szansę zaliczenia i uzyskuje ocenę „0”, której nie ma szansy
poprawić (ucieczka).
 W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z pracy klasowej, uczeń
musi zgłosić się do nauczyciela, aby ustalić termin poprawy (czas
zaliczenia 2 tygodnie).
 Liczba zaliczonych prac klasowych w półroczu: w przypadku parzystej
liczby prac klasowych – 50% zaliczonych w przypadku nieparzystych –
50% +1.
 Postępowanie w przypadku pisania przez ucznia pracy klasowej – z uwagi na fakt, że
pisanie sprawdzianu zajmuje uczniom różną ilość czasu – piszących obowiązuje
odpowiednie zachowanie. Po napisaniu pracy odkładamy ją na bok ławki a następnie
możemy zajmować się czynnościami nie powodującymi hałasu aby nie przeszkadzać
kolegom i koleżankom (czytanie książki, nauka innego przedmiotu niż chemia).
Zabroniona jest wszelka rozmowa. Nie przestrzeganie powyższych zasad skutkuje oceną
niedostateczną z pisanej pracy klasowej.
 Postępowanie (procedury) w wypadku nieobecności ucznia na kartkówce:
 W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kartkówce, uczeń w
ciągu dwóch dni po powrocie do szkoły, musi zgłosić się do nauczyciela,
aby ustalić termin zaliczenia, który nie może przekroczyć 2 tygodni.
 Zaliczenie jest zawsze w formie ustnej.
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Praca semestralna – waga 5
Sprawdzian – waga 4
Poprawa sprawdzianu – waga 3
Kartkówka (bez możliwości poprawy) – waga 2
Odpowiedź ustna – waga 3
Referat z prezentacją – waga 1
Aktywność – waga 2
Praca domowa – waga 1
Opisy doświadczeń – waga 1

 Procentowy zakres oceniania dla klas I
Ocena:
 niedostateczna
0% – 39%
 dopuszczająca
40% - 54%
 dostateczna
55% - 70%
 dobra
71% - 84%
 bardzo dobra
85% - 95%
 celująca
96% - 100%
 Procentowy zakres oceniania dla klas II i III (chemia rozszerzona)
Ocena:
 niedostateczna
0% – 44%
 dopuszczająca
45% - 54%
 dostateczna
55% - 70%
 dobra
71% - 84%
 bardzo dobra
85% - 95%
 celująca
96% - 100%
 Termin oceniania i oddawania sprawdzianów przez nauczyciela - 2 tygodnie
 Aby uzyskać zaliczenie półrocza należy spełnić dwa warunki:
 Liczba zaliczonych prac klasowych w półroczu: w przypadku parzystej liczby
prac klasowych – 50% zaliczonych w przypadku nieparzystych – 50% +1.
 Uzyskać średnią ważoną powyżej 1.68
 Zasady zaliczenia oceny niedostatecznej uzyskanej na I półrocze.
 Jeżeli termin zaliczenia nie zostanie indywidualnie uzgodniony z
nauczycielem, to 30-go marca jest ostatni termin zaliczenia I półrocza.
 W przypadku nie zaliczenia wiadomości i umiejętności poznanych w
półroczu I, uczeń może otrzymać pozytywną ocenę roczną, jeśli uzyskana
przez niego średnia ważona w półroczu II, nie jest mniejsza niż 1.8.
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