PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII
W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. BOHATERÓW
WESTERPLATTE W RADOMIU
Nauczyciel prowadzący : Joanna Stępień, Milena Kwiecień

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii są oparte o Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
2. Na ocenę śródroczną składają się oceny cząstkowe uzyskiwane z prac pisemnych: sprawdzianów,
testów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac domowych, referatów, prac dodatkowych
przydzielonych przez nauczyciela, aktywności na lekcji i innych.
3. Ocena śródroczna jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, przy czym obowiązuje
następująca skala ocen:

Średnia arytmetyczna
1,0 – 1,59
1,6 – 2,59
2,6 – 3,59
3,5 – 4,59
4,6 – 5,3
Powyżej 5,3

Ocena
Niedostateczny
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celujący

Ocenę końcową „celujący” uzyskują również uczniowie za udział i sukcesy w konkursach
chemicznych.
4. Ocena roczna jest oceną z dwóch semestrów.
5. Sprawdziany lub testy są obowiązkowe:
a) Informacje o terminie, formie i zakresie planowanych sprawdzianów podawane są co
najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem;
b) Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien napisać go w terminie
uzgodnionym z nauczycielem, nie później jednak niż do dwóch kolejnych lekcji. Nie zaliczenie
sprawdzianu w umówionym terminie powoduje wpisanie do dziennika oceny cząstkowej
„1”;
c) W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo ją poprawić w przeciągu
2 tygodni;
d) Sprawdzian lub test można poprawić tylko 1 raz;
e) Ocena za poprawiony sprawdzian lub test jest zawsze wpisywana do dziennika lekcyjnego;
f) W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu pisemnego uczeń
otrzymuję ocenę niedostateczną;
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g) Krótkie kartkówki (obejmujące materiał 3 ostatnich lekcji) nie podlegają poprawie.
Nauczyciel może sprawdzić tylko losowo wybrane prace.
6. Nie ocenia się ucznia na najbliższych zajęciach po dłuższej nieobecności, jeżeli nieobecność
związana była z chorobą lub innymi sytuacjami losowymi, które go usprawiedliwiają.
7. Nie ma możliwości poprawiania ocen w ostatnim tygodniu przed klasyfikacją.
8. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji:
a) Nieprzygotowanie zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki,
oprócz wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów lub testów, posiadania książki, zeszytu i
pracy domowej;
b) Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone nauczycielowi przed lekcją;
c) Uczeń pomimo nieprzygotowania zobowiązany jest do pracy na lekcji;
d) Jeżeli uczeń nie wykorzystał usprawiedliwienia nauczyciel może go wynagrodzić
podwyższeniem oceny na koniec semestru.
9. Praca ucznia na lekcji jest wynagradzana:
a) Oceną
b) „+”
c) „-„
Przeliczania znaków „+” na ocenę:
5 plusów – ocena bardzo dobra
4 plusy – ocena dobra
3 plusy – ocena dostateczna
3 minusy – ocena niedostateczna

10. Zasady oceniania prac pisemnych – skala ocen
% poprawności rozwiązań
0% - 29%
30% - 50%
51% - 70%
71% - 90%
91% - 100%
Powyżej 100% uczeń rozwiązuje
dodatkowe zadania, wykraczające
poza obowiązkowy program nauczania

Ocena
Niedostateczny
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celujący

11. Uczeń ma obowiązek przynosić na lekcję wymagany podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zbiór oraz
prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym powinny znajdować się zapisy tematów, notatki, prace
domowe, uzyskiwane przez ucznia oceny. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie, a w razie
nieobecności ucznia na lekcji – uzupełniony.
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12. Za brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego i wymaganego podręcznika uczeń otrzymuje
ocenę niedostateczną.
13. Uczeń, który opuszcza zajęcia, nie przychodzi na sprawdziany i nie zalicza w uzgodnionym
terminie określonego materiału, nie może uzyskać na semestr oceny wyższej niż dopuszczający.
14. Nie może być klasyfikowany uczeń, który uchyla się od oceniania (opuścił ponad 50% lekcji).
15. Dla ucznia o którym mowa w punkcie 14 przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
16. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione, zarówno dla ucznia jak i jego
rodziców.
17. W przypadku samodzielnego zgłoszenia się ucznia do odpowiedzi ocenę proponuje nauczyciel,
przy czym jeśli ucznia nie satysfakcjonuje ocena nie musi być wpisana do dziennika lekcyjnego.
18. Nauczyciel informuje uczniów na bieżąco o jego ocenach, a rodziców zgodnie ze Statutem Szkoły.
19. Dwa tygodnie przed śródroczną, roczną i końcową (klasy maturalne)
nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej.

klasyfikacją ocen

20. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej śródrocznej, rocznej lub końcowej uczeń ma
prawo do możliwości jej poprawy jeżeli:
a) Ma co najmniej 50% frekwencję i nie ma ucieczek z pojedynczych godzin
b) Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy
21. W szczególnych przypadkach, w razie kłopotów z opanowaniem wiadomości i umiejętności uczeń
może zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Jeżeli będzie to konieczne wspólnie ustalą program
wspomagający i umożliwiający uczniowi nadrobienie zaległości przed zakończeniem semestru.
22. Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii są formą kontraktu z uczniami i podlegają ewaluacji.
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