
Przedmiotowe zasady oceniania z chemii dla klas VII-VIII  

Rok szkolny 2020/2021 

 

 

1. Diagnoza: 

Nauczyciel przeprowadza diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów w wybranej przez 

siebie formie, o wynikach informuje uczniów i rodziców. 

2. Treści: 

Nauczyciel realizuje treści zawarte w podstawie programowej nauczania z chemii na II 

poziomie edukacyjnym  w zakresie podstawowym w oparciu o obowiązujący aktualnie w 

szkole program nauczania. 

3. Formy aktywności podlegające ocenie: 

 Prace pisemne: sprawdziany /testy/, kartkówki, zadania domowe , zadania 

dodatkowe 

 Odpowiedź ustna 

 Aktywność na zajęciach 

 Ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie indywidualnie lub w grupach 

 Projekty, prezentacje multimedialne 

 Zaangażowanie w przedmiot 

 Udział w konkursach 

 Przygotowanie do zajęć – posiadanie podręcznika oraz uzupełnionego zeszytu 

przedmiotowego. 

 

4.  Nauczyciel przy bieżącym ocenianiu stosuje skalę ocen z przeliczeniem na oceny: 

            a)           96 - 100% - ocena celująca            50-69% - ocena dostateczna 

  85 - 95% – ocena bardzo dobra       30-49% - ocena dopuszczająca 

  70 - 84% - ocena dobra            poniżej 30% -ocena niedostateczna 

 

 b)  dla uczniów z dysfunkcjami: 

94% - 100% -  ocena celująca     48% - 67%-: ocena dostateczna 

83% - 93%-: ocena bardzo       28% - 47%: ocena dopuszczająca 

68% - 82%: ocena dobra 0% - 27%: ocena niedostateczna 

 



5. Nauczyciel przy ocenianiu stosuje system wag: 

a) testy i sprawdziany  – waga 10 

b) kartkówki   - waga 6 

c) odpowiedź ustna  - waga 5 

d)  ćwiczenia projektowe, praca w grupie – waga 4 

e) aktywność, zadania domowe - waga 3  

f) udział w konkursach od etapu powiatowego- waga 10  

g) udział w konkursach etapu szkolnego i gminnego- waga 5 

h) zaangażowanie w przedmiot – waga 9 

6. Ocenę śródroczną i roczną uczeń uzyskuje według następującej średniej ważonej: 

od 5,3 – celujący, 

4,5-5,49  bardzo dobry,  

 3,5 – 4,49 dobry,   

2,5 – 3,49  dostateczny, 

1,8 – 2,49 dopuszczający 

7. Uczeń ma obowiązek prowadzenia notatek z lekcji w zeszycie, odrabiania zadań 

domowych i noszenia podręcznika oraz zeszytu przedmiotowego na każdą lekcję. 

8. Każdy sprawdzian jest zapowiedziany uczniom minimum tydzień przed terminem. 

Kartkówki obejmują materiał z dwóch – trzech ostatnich lekcji i nie są zapowiedziane.  

9. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji, jeżeli ma się na niej odbyć 

zaplanowany wcześniej sprawdzian lub powtórzenie materiału. 

10. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie 2 tygodni od 

jej otrzymania. Poprawy ocen z kartkówek nie przewiduje się. 

11. Odpisywanie na sprawdzianach jest jednoznaczne z obniżeniem oceny o stopień. 

12. Uczeń może zgłosić 2 razy w ciągu semestru nieprzygotowanie do lekcji lub brak 

zadania domowego za co otrzymuje minus. Otrzymanie 3 minusów jest jednoznaczne 

z oceną niedostateczną. 

13. Za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje plusy i odpowiednią do ich ilości ocenę.  

 

  


