Zasady oceniania z chemii
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Joanna Skrzeczewska
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali:
stopień celujący
stopień bardzo dobry
stopień dobry
stopień dostateczny
stopień dopuszczający
stopień niedostateczny

6
5
4
3
2
1

2. Oceny bieżące ustala się według skali przedstawionej w punkcie 1. z możliwością
rozszerzania jej poprzez dodanie do oceny ,,+’’ lub ,,-‘’, z wyjątkiem ocen: celującej i
niedostatecznej.
3. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
-

zakres wiadomości i umiejętności
rozumienie materiału naukowego
umiejętności stosowania
kultura przekazywania wiadomości, język, terminologia, uporządkowanie materiału.

Ponadto ocena powinna uwzględniać możliwości ucznia, wkład pracy, aktywność,
systematyczność, rzetelność oraz udział i współpracę w wykonywaniu zadań zespołowych.
4. Kryteria wystawiania ocen:
na ocenę celującą:
- wiadomości ściśle naukowe o stuprocentowej znajomości podstawy programowej, treści
powiązane ze sobą w systematyczny układ
- zgodnie z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez
jakiejkolwiek ingerencji nauczyciela
- samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych
- poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień
kondensacji wypowiedzi
- sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych szczebla wyższego niż szkolny
na ocenę bardzo dobrą:
- wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego (koniec roku lub półrocza),
wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ
- właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez
ingerencji nauczyciela
- umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i w praktyce bez ingerencji nauczyciela
- poprawny język, styl, sprawne posługiwanie się terminologią naukową, klarowna koncepcja
wypowiedzi
na ocenę dobrą:
- opanowanie materiału programowego, wiadomości logicznie powiązane
- poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz (inspirowane przez
nauczyciela) wyjaśnianie zjawisk
- inspirowane przez nauczyciela stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych
- nieliczne usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminów

naukowych, wypowiedź klarowna w stopniu zadowalającym
na ocenę dostateczną:
- zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z przedmiotu
- podstawowe wiadomości logicznie powiązane
- prawie poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważnych zjawisk z
pomocą nauczyciela
- stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych
- niewielkie i nieliczne błędy, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi
na ocenę dopuszczającą:
- wiadomości tylko konieczne luźno zestawione
- niezrozumienie podstawowych uogólnień i brak umiejętności wyjaśniania zjawisk
- umiejętność stosowania wiedzy tylko w sytuacjach typowych
- liczne błędy, nieporadny styl, trudność w formułowaniu myśli.
Uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.
5. Ocenie mogą podlegać:
-

a) Sprawdziany pisemne :
prace klasowe
testy
kartkówki (do15 min)
przekrojowe sprawdziany przedmiotowe

b) Sprawdziany ustne:
- odpowiedzi
- udział w lekcji
-

c) Inne:
zadania domowe
opracowanie wybranego tematu (np. prezentacja)
przygotowanie fragmentu lekcji
rozwiązanie nietypowego zadania
praca w grupach
karty pracy ucznia
wykonanie plansz, tablic itp.

6. Formy oceniania i wagi tych form:
przekrojowy sprawdzian przedmiotowy – waga 5
prace klasowe, testy – waga 4
prezentacja – waga 3
kartkówki, odpowiedzi ustne – waga 2
zadania domowe, praca w grupach – waga 1
Kryteria prac pisemnych:
poniżej 50% uzyskanych punktów ocena: niedostateczny,
50% - 59% uzyskanych punktów ocena: dopuszczający,
60% - 74% uzyskanych punktów ocena: dostateczny,
75% - 90% uzyskanych punktów ocena: dobry,
91% - 97% uzyskanych punktów ocena: bardzo dobry,
98% - 100% uzyskanych punktów ocena: celujący.
Wartości procentowych uzyskanych ze sprawdzianu przekrojowego nie przelicza się na
oceny i nie uwzględnia ich w średniej śródrocznej lub rocznej. Mogą być wstawione do

dziennika, ale stanowią jedynie informację diagnostyczną.
7. W półroczu uczeń powinien mieć co najmniej trzy oceny z przedmiotu z wyjątkiem klasy
pierwszej, w której tygodniowy wymiar zajęć wynosi jedną godzinę.
8. Uczeń nie może otrzymać śródrocznej / rocznej oceny niedostatecznej z przedmiotu, jeśli
nie uzyskał w semestrze co najmniej trzech not cząstkowych.
9. Oceny cząstkowe nie mogą być wyłącznie z prac pisemnych.
10. Praca pisemna powinna być sprawdzona i omówiona z uczniem w ciągu 4 tygodni od
momentu przeprowadzenia sprawdzianu. Jeśli termin ten zostanie przekroczony,
nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen niedostatecznych. Nauczyciel zobowiązany jest
do przechowywania prac pisemnych do końca danego roku szkolnego.
11. Prace klasowe winny być zapowiedziane uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem,
odnotowane w dzienniku elektronicznym.
12. Kartkówki (z trzech ostatnich tematów, realizowanych maksymalnie na pięciu ostatnich
lekcjach), nie muszą być zapowiadane.
13. Nauczyciel nie może przeprowadzić pracy klasowej ani kartkówki, jeżeli nie
zwrócił ocenionej pracy poprzedniej tego samego typu.
14.

Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub
nieusprawiedliwionych ma obowiązek napisać ją w ciągu 3 tygodni od dnia powrotu do
szkoły, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

15. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu może przystąpić do
sprawdzianu poprawkowego. Termin pracy poprawkowej ustala nauczyciel.
16. Nauczyciel ma prawo do wystawienia oceny niedostatecznej za pracę ucznia w
przypadku stwierdzenia jej niesamodzielności, np.: ściąganie w czasie sprawdzianów lub
innych samodzielnych prac na lekcji, przepisywanie prac innych autorów, plagiaty z
zasobów internetowych. W/w ocena nie podlega poprawie.
17. Uczeń ma prawo raz w półroczu (przy wymiarze 1–2 lekcji tygodniowo) lub dwa razy w
półroczu (przy wymiarze 3 i powyżej lekcji tygodniowo) zgłosić nieprzygotowanie do zajęć
bez podania przyczyny. Nie dotyczy to prac klasowych i długoterminowych prac
domowych. Za kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
Uczniowi, po co najmniej dwutygodniowej usprawiedliwionej nieobecności w szkole,
przysługuje prawo do zgłoszenia dodatkowego nieprzygotowania do zajęć.
18. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% planowanych zajęć edukacyjnych
nauczyciel może wyznaczyć dodatkową pracę kontrolną, obejmującą materiał
zrealizowany w czasie nieobecności ucznia.
Praca powinna być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
19. Proces oceniania jest jawny dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
20. Nauczyciel uzasadnia ustnie wystawiane oceny, wskazując na mocne i słabe strony
zarówno prac pisemnych, jak również odpowiedzi ustnych.

