
 

Sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów z 

chemii: 

Uczniowie otrzymują oceny z chemii za :  

1. Sprawdziany pisemne- zapowiadane tydzień wcześniej. Za zadania w 

pracy pisemnej uczeń otrzymuje punkty, które są przeliczane na oceny 

według skali : 

100%  + zadanie dodatkowe   ocena celująca 

90% - 100%                                 ocena bardzo dobra 

75%-89%                                     ocena dobra 

60%-74%                                     ocena dostateczna 

40%-59%                                     ocena dopuszczająca 

0%- 39%                                      ocena niedostateczna 

 2. Kartkówki, które są formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia z 

2-3 ostatnich lekcji , a także są przeprowadzane w celu sprawdzenia 

systematyczności przygotowywania się uczniów do lekcji. Nie muszą być 

zapowiadane ;  

3. Odpowiedź ustną 

 4. Zadania domowe- odrobione samodzielnie  

5. Pracę na lekcji- będzie oceniana za pomocą plusów i minusów lub oceną 

sumującą (decyzja należy do nauczyciela)  

 6. Za brak pracy na lekcji i bierną postawę ( odmowa wykonania polecenia , 

odmowa odpowiedzi ustnej) uczeń otrzymuje minusy lub od razu ocenę 

sumującą ( decyzja należy do nauczyciela ) 

 7. Wykonywanie prac dodatkowych obowiązkowych - proponowanych przez 

nauczyciela w ramach utrwalenia materiału związanego z bieżącym materiałem 

lub powtórek przed sprawdzianami  ( np.: prezentacji ,plakatów, zadań 

powtórkowych) . Za nieoddanie pracy w ustalonym terminie uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną ( którą może poprawić przynosząc zaległe prace). 



 8. Wykonywanie prac dodatkowych -wynikających z własnej inicjatywy ucznia; 

wpisywane będą tylko oceny pozytywne , w zależności od stopnia trudności 

wykonanej samodzielnie przez ucznia pracy.  

9. Udział z sukcesem w konkursie chemicznym (wewnętrznym lub 

zewnętrznym).  

Obowiązkiem ucznia jest : 

 1. Staranne i systematyczne prowadzenie zeszytu : przedmiotowego i ćwiczeń.  

2. Samodzielne odrabianie zadań domowych i innych prac poleconych przez 

nauczyciela. 

 3. Przynoszenie podręcznika ,zeszytu przedmiotowego i zeszytu   ćwiczeń. 

 4. Oddawanie w ustalonym przez nauczyciela terminie wszystkich prac 

(prezentacje , doświadczenia , plakaty) 

 5. Napisanie zaległego sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni ( w 

przypadku nieobecności ucznia z powodu choroby lub innego zdarzenia 

losowego ) 

 6. Napisanie zaległego sprawdzianu na następnej lekcji w przypadku 

nieobecności  ucznia spowodowanej zdarzeniem losowym   

Uczeń ma prawo :  

- Jednokrotnie w trakcie każdego semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 

na początku jednostki lekcyjnej. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku za 

pomocą skrótu : -nieprzygotowanie.  

- Jednokrotnie  w trakcie każdego semestru zgłosić brak zadania na początku 

jednostki lekcyjnej. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku.  

- Każdy następny brak zadania ( brak zeszytu , jest równoznaczne z brakiem 

zadania jeśli było do wykonania) lub zgłoszenie nieprzygotowania oznacza 

otrzymanie oceny niedostatecznej.  

Uwaga:  

- Oceny niedostateczne ze sprawdzianów powinny być poprawione przez ucznia 

do dwóch tygodni od oddania prac, w terminie ustalonym z nauczycielem . Inne 



oceny ( np. ocenę dopuszczającą , dostateczną) uczeń może poprawić po 

uzgodnieniu z nauczycielem. - Oceny z kartkówek uczeń może poprawiać po 

uzgodnieniu z nauczycielem - Przedstawione powyżej wszystkie czynniki mają 

wpływ na ocenę śródroczną i końcowo roczną wystawioną uczniowi.  

Uczniowie z dysfunkcjami  

- nauczyciel na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, 

dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych   potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 


