
Zasady oceniania na lekcjach chemii 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

Sprawdziany będą odbywały się po każdym zakończonym dziale, a ich termin będzie podawany z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać go 

w terminie dwóch tygodni od uprzednio wyznaczonej daty (w przypadku dłuższej nieobecności 

termin ustalany jest indywidualnie). Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej w ciągu 

dwóch tygodni od podania informacji  o ocenie. Na koniec półrocza i roku szkolnego nie przewiduje 

się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

Kartkówki obejmują materiał trzech ostatnich lekcji. Kartkówka może, ale nie musi być 

zapowiedziana. Gdy kartkówka jest zapowiedziana uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji. 

Uczeń ma prawo poprawy oceny niedostatecznej na następnej lekcji od podania informacji o ocenie. 

Odpowiedź ustna obejmuje materiał trzech ostatnich lekcji. 

Zadanie domowe obejmuje  rozwiązanie wskazanych zadań z podręcznika lub wykonanie 

eksperymentu  w ramach „Domowego laboratorium” i wypełnienie karty pracy. 

Praca na lekcji obejmuje aktywność oraz zaangażowanie ucznia w procesie lekcyjnym.  

Kartkówki ze znajomości symboli chemicznych – sprawdzenie umiejętności przyporządkowania 

nazwom pierwiastków chemicznych ich symboli i odwrotnie. 

2.  Punkty stosowane w pisemnych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności będą przeliczane 

według następującej skali procentowej: 

0 – 30%     niedostateczny 

31 – 50%   dopuszczający 

51 – 70%   dostateczny 

71 – 90%   dobry 

91 – 98%   bardzo dobry 

99 – 100%   celujący 

3.  Obowiązkowe jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

4. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (obejmujące także brak pracy domowej) tyle 

razy w półroczu, ile wynosi tygodniowa liczba godzin chemii. Nieprzygotowanie należy zgłosić 

przed rozpoczęciem lekcji. 



5. W przypadku niesamodzielnej pracy na sprawdzianie lub kartkówce uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 

6. Uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu w poprawioną pracę. Sprawdzone                 

i ocenione pisemne prace uczniów są udostępniane rodzicom (prawnym opiekunom) do domu                 

z  prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów). 

7. Ocena półroczna i ocena roczna są wystawiane na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych, 

zgodnie z wagą: 

- sprawdzian, badanie wyników nauczania – 3 

- odpowiedź, kartkówka – 2 

- praca domowa, praca na lekcji, kartkówka z symboli chemicznych – 1 

oraz wg następujących zasad:  

1) gdy średnia ważona wynosi x,00 –x,33 uczeń otrzymuje ocenę x  

2) gdy średnia ważona wynosi x,66 –x,99 uczeń otrzymuje ocenę x+1  

3) gdy średnia ważona wynosi x,34–x,65 nauczyciel wystawia ocenę x lub x+1 biorąc pod 

uwagę zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia.  

W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo wystawić ocenę wyższą lub niższą od 

wyliczonej przez dziennik elektroniczny średniej ważonej. 

 

 


