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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Chemia Nauczyciel: Barbara Drogosz 

1.Przestrzegamy regulaminu pracowni, zasad bhp.  Nieprzestrzeganie skutkuje obniżeniem oceny z zachowania.  

2.Uczeń ma prawo w semestrze bez podania powodu do: -dwóch nieprzygotowań do lekcji Uczeń zgłasza je na 

początku lekcji, a nauczyciel odnotowuje je w dzienniku. Nieprzygotowanie to: brak pracy domowej, brak zeszytu w 

którym przewidziana była  praca  domowa    lub  zwolnienie  z odpowiedzi ustnej.  Otrzymanie trzeciego „np”  jest 

równoznaczne z otrzymaniem oceny  niedostatecznej.  Każde  następne nieprzygotowanie    to  kolejna    ocena 

niedostateczna. Prawo do „np” zostaje zawieszone na czas zapowiedzianych kartkówek oraz sprawdzianów.   

3. Na ocenę semestralną wpływ mają w następującej kolejności oceny za:  

PRACE PISEMNE:  -sprawdziany działowe- zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;  -kartkówki- 

zapowiedziane   z   zakresu określonego przez   nauczyciela   lub niezapowiedziane z  trzech ostatnich jednostek 

lekcyjnych. Kartkówka może się odbyć w  ciągu trwania całej lekcji. Uczeń może nie pisać kartkówki jeśli była 

niezapowiedziana i wcześniej zgłosił nieprzygotowanie.  

 Oceny i progi punktowe zgodne z WZO to: 

0-29 % -niedostateczny 

30–49% -dopuszczający  

50–74 % -dostateczny  

75–89 % -dobry  

90–98% -bardzo dobry                  

99-100% -celujący.   

dopuszczalne są + i –przy ocenach.  

•ODPOWIEDZI USTNE•PRACĘ NA LEKCJI, PRACĘ W GRUPIE•PRACE DOMOWE  •ZADANIA DODATKOWE –PROJEKTY, 

REFERATY ...•KONKURSY  

Kartkówka trwa 15 minut. Nauczyciel może wydłużyć czas pisania tego sprawdzianu.  Praca na lekcji jest nagradzana 

pochwałą, plusami, oceną wynikającą z plusów, minusów lub  otrzymaną przez ucznia bezpośrednio na lekcji. Pięć „+” 

daje ocenę bardzo dobrą. Uczeń za pracę na lekcji może otrzymać „-”. Trzy „-„ skutkują oceną niedostateczną. 

Niezgłoszenie  braku  pracy  domowej  skutkuje  oceną  niedostateczną  w  przypadku  jej sprawdzania. Ocenom 

przypisane są wagi zgodnie z WZO. 

4. Uczeń ma prawo do poprawy ocen ze sprawdzianów  i kartkówek. Każdy sprawdzian i karkówkę może poprawiać 

tylko jeden raz. Innych ocen nie poprawiają. Poprawa odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, na lekcji 

lub na zajęciach dodatkowych. Jeżeli uczeń nie napisał sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki w ustalonym 



 

 

terminie, musi go napisać w ciągu  dwóch  tygodni    po  powrocie  do  szkoły,  jeżeli  nieobecność  była  spowodowana  

np. chorobą. Po upływie dwóch tygodni od sprawdzianu, nauczyciel ma prawo traktować zapis „nb” –nieobecny jako 

„niedostateczny”, jeśli uczeń nie wyraził chęci zaliczenia materiału. Jeżeli uczeń ewidentnie nie przyszedł tylko na 

sprawdzian w danym dniu, pisze go na następnej lekcji, na której się pojawi. Jeżeli nieobecność była dłuższa niż dwa 

tygodnie, uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w ciągu dwóch tygodni i razem z nauczycielem wyznaczyć termin 

pisania zaległych prac pisemnych. Oceny z poprawy są wpisane do dziennika. 

5.Uczeń  ma  obowiązek  uzupełnić  materiał realizowany   na   lekcjach   w   czasie   jego nieobecności do dwóch 

tygodni, na bieżąco, a w przypadku nieobecności trwającej  dwa tygodnie i dłużej w porozumieniu z nauczycielem. 

Uczeń zgłasza problem przed lekcją.  

6.Pod koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych testów na poprawę oceny. Ocenę wystawia nauczyciel biorąc 

pod uwagę ocenę z e –dziennika, zaangażowanie ucznia i jego wkład pracy. Roszczenia względem ocen śródrocznych i 

rocznych rozstrzygane będą za pomocą min. testu sprawdzającego zdobytą wiedzę z całego materiału z danego 

poziomu edukacyjnego, udziale w II lub III etapie konkursu przedmiotowego, oraz zgodnie z WZO. 

7.Poprawa  oceny  niedostatecznej  śródrocznej  i  rocznej  odbywa  się  zgodnie  z przepisami zawartymi w 

wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.  

8.Ściąganie w czasie sprawdzianu skutkuje zabraniem uczniowi pracy i wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika. 

Takiej oceny uczeń nie ma możliwości poprawić. 

9.Wyjęcie telefonu komórkowego na sprawdzianie  skutkuje wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej ze 

sprawdzianu bez możliwości jej poprawy.  

10.Nauczyciel zobowiązuje się do rzetelnej pracy, obiektywnej i sprawiedliwej oceny ucznia.    

 


