
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII 
          

Nauczyciel – Katarzyna Kuczewska       SP2 w Głogowie        rok szkolny 2020 / 2021 

Przedmiot ; CHEMIA                                                              

1. Obowiązujący podręcznik. Kasy 7 ,, Chemia ‘’  podręcznik do klasy 7 szkoły podstawowej 

wyd. MAC . W klasach 8 obowiązuje podręcznik ,, Chemia Nowej Ery ‘’ Wszyscy uczniowie 

prowadzą zeszyt przedmiotowy. 

Na lekcjach chemii oceniane będą następujące obszary ;  

• Znajomość właściwości substancji występujących w otoczeniu oraz możliwości ich 

przemian,  

• Znajomość złożoności budowy substancji w stopniu umożliwiającym interpretację 

obserwowanych zjawisk,  

• Posługiwanie się nomenklaturą chemiczną, Formułowanie wniosków na podstawie 

obserwacji i doświadczeń,  

• Wykonywanie prostych obliczeń chemicznych, Bezpieczne posługiwanie się 

substancjami spotykanymi w życiu codziennym  oraz  podstawowym  szkłem i sprzętem 

laboratoryjnym.  

 

  2.  FORMY AKTYWNOŚCI OCENIANE NA LEKCJACH   

 Rodzaje aktywności  Częstotliwość oceniania 

Test lub sprawdzian z całego 

działu 

Co najmniej 2 w półroczu  waga 5-6/ 

poprawa 5-4 

Kartkówka - obejmuje od 1 do 3 

ostatnich lekcji (zapowiedziana lub 

nie zapowiedziana) 

Co najmniej 3 w półroczu waga 3-

4/poprawa 2-3 

 

Odpowiedź – materiał z 3 ostatnich 

lekcji 

Co najmniej 1 w półroczu waga 2 

Aktywność na lekcji. 

 

Na bieżąco , 5 punktów klasa – VII,  I 

półrocze  potem 10 punktów  klasa VII 

i VIII waga 1-2 

Zadania domowe  

 

Zadanie dodatkowe lub dla 

chętnych  

 

Co najmniej 1 w półroczu sprawdzone 

waga 1-2 

 

Waga 2-6 

 

 * ocenianie  podczas zajęć zdalnych bazuje na zasadach obowiązujących w PZO. Podczas 

zdalnego nauczania mogą być stosowane różne aktywności np.; zadania domowe, zadania 

dodatkowe lub dla chętnych, sprawdziany, testy interaktywne.                             

                

 3. KRYTERIA OCENIANIA SPRAWDZIANÓW i KARTKÓWEK  

•  Uwzględnia się indywidualne możliwości edukacyjne każdego ucznia, jego 

zaangażowanie, wkład pracy, systematyczność oraz informacje zawarte w opinii 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są 

według odrębnych zasad zalecanych przez poradnię PP. 

• Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną czy średnią ważoną ocen 

cząstkowych, ale największe znaczenie mają oceny z prac klasowych i testów, potem 

kartkówek. 



 Prace pisemne . Stosuje się sześciocyfrową skalę ocen. W przypadku prac punktowanych 

ustalony został  wg    WZO    próg procentowy dla poszczególnych ocen: 

• ocena celująca.........................100% plus zadanie dodatkowe ·                      Dla   uczenia z opinią PPP 

• bardzo dobra............................100%-91%           • bardzo dobra............................100%-85% 

• dobra........................................90%-75%             • dobra........................................84%-70% 

• dostateczna..............................74%-50%              • dostateczna..............................69%-45 

• dopuszczająca..........................49%-30%                                                • dopuszczająca..........................44%-25% 

• niedostateczna.........................29%-0%                                                  • niedostateczna.........................24%-0% 

 

KONTRAKT Z UCZNIAMI 

➢ Oceny są jawne i sprawiedliwe, 

➢ Nauczyciel zapowiada sprawdzian z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

podaje również zagadnienia obowiązujące na sprawdzianie, 

➢ Nauczyciel zapoznaje uczniów z wynikami sprawdzianów w ciągu 14 dni roboczych 

od ich napisania,  

Uczeń ma obowiązek:  

➢  przynosić na każdą lekcję podręcznik i zeszyt, który prowadzi systematycznie oraz 

kolorowe przybory do pisania . 

➢ prowadzić zeszyt przedmiotowy w którym zaznacza kolorowym długopisem nowe 

pojęcia i działy , przy każdym temacie widnieje data a każdy temat musi być 

podkreślony.  

➢ w razie krótkich  nieobecności uzupełniać samodzielnie  braki ( w tym notatki). 

➢ w razie dłuższych nieobecności na uzupełnienie braków umawia się indywidualnie 

z nauczycielem w wyznaczonym terminie 

➢ na zajęcia przychodzić przygotowany z odrobionym zadaniem domowym. 

➢ zaliczyć sprawdzian /test czy zapowiedzianą kartkówkę, która odbyła się podczas 

jego nieobecności. (najpóźniej w ciągu 1tygodnia od terminu w/w pracy. Jeśli 

sprawdzian / test nie zostanie napisany wówczas w dzienniku elektronicznym 

widnieje znak ,, n” – co znaczy nie pisał. Po upływie wyznaczonego czasu uczeń 

kartkówkę czy sprawdzian pisze na następnej lekcji.  

 

 

Prawa ucznia: 

➢ Uczeń ma prawo do korzystania  z pomocy nauczyciela podczas lekcji oraz 

w wyznaczonych przez nauczyciela terminach. 

➢ Uczeń nie ma możliwości poprawy ocen w tygodniu klasyfikacji semestralnej i rocznej 

z wyjątkiem zagrożonych oceną niedostateczną  

➢ Uczeń może zgłosić „nieprzygotowanie” do zajęć: 2 razy w semestrze na początku 

lekcji po sprawdzonej obecności. 

               ( wówczas nie jest pytany) „ Nieprzygotowania” nie można zgłosić, jeżeli był 

zapowiedziany sprawdzian lub    

               kartkówka 

➢ Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na kolejny semestr. 

➢ Uczeń może za aktywność otrzymać ocenę lub ,, + ‘’ ( 3 plusy  oznaczają ocenę 

bdb)  

➢ Za brak zadania domowego lub zeszytu przedmiotowego (fakt ten zgłasza 

nauczycielowi na początku zajęć ) uczeń otrzymuje znak ,, -‘’ , trzy minusy są 

równoważne z oceną niedostateczną .  



➢ Uczeń może poprawić jedną  dowolną ocenę ze sprawdzianu  czy testu  (w ciągu 1 

tygodnia po omówieniu sprawdzianu) 

➢ Uczeń który wyróżnia się wiedzą  i potwierdza ją podczas sprawdzianów czy testów 

otrzymuje ocenę  celującą na semestr czy koniec roku . 

➢ Sposób poprawiania ocen: poprawie podlegają oceny  ze sprawdzianów i testów tylko 

na zajęciach dodatkowych.  

➢ W czasie zajęć lekcyjnych zachowujemy ciszę, nie przerywamy wypowiedzi 

nauczyciela oraz kolegów, nie krytykujemy innych. 

 

 

                  W CZASIE PRZEJŚCIA SZKOŁY NA ZDALNY TRYB NAUCZANIA 

 

1. Treści z podstawy programowej podczas zdalnego nauczania zostają ograniczone do 

wiadomości i umiejętności kluczowych z danego działu., ale w pełni realizowane. 

 

2. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem 

narzędzi wskazanych przez nauczyciela, o czym uczniowie i ich rodzice będą poinformowani. 

 

3. Uczeń zobowiązany jest do gotowości do pracy z danego przedmiotu w czasie, gdy ma je 

w planie zajęć. (jeśli nie ma w czasie odbywającej się e-lekcji dostępu do komputera, powinien 

wykonywać zlecone wcześniej zadania lub być gotowym np. na kontakt telefoniczny 

z nauczycielem, lub poprzez messenger) 

 

4. Ocenianiu podlegają przede wszystkim: zadania domowe, testy na platformach, quizy on-

line, odpowiedzi i aktywność podczas e-lekcji, prezentacje oraz odpowiedzi telefoniczne 

uczniów, jeśli nauczyciel taką formę zaplanuje. 

 

5. O terminie i zakresie materiału planowanych testów na platformach, uczniowie będą 

wcześniej informowani, w celu rezerwacji dostępu do komputera – dostęp do testu tylko raz, w 

wyznaczonym czasie), w przypadku niedostosowania się do terminu wykonania testu uczeń 

zobowiązany jest do napisania go z danego materiału w formie papierowej w ustalonym przez 

nauczyciela terminie w momencie powrotu do szkoły. 

 

6. Wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez 

nauczyciela w określonym terminie w sposób uzgodniony z uczniami ich 

rodzicami/opiekunami, z uwzględnieniem możliwości technicznych. 

 

7. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela (notatka, zadania domowe, testy, itp) są 

obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać , mimo że nie wszystkie muszą być sprawdzane 

i oceniane 

 

8. W ocenianiu bierze się pod uwagę przede wszystkim: poziom merytoryczny, terminowość, 

zaangażowanie, uwzględniając możliwości sprzętowe i sytuację środowiskową ucznia. 

 

9. Wszelkie braki aktywności ucznia w czasie zdalnego nauczania, będą odnotowywane 

w dzienniku elektronicznym za pomocą minusa lub znaku N, co jest informacją zwrotną dla 

rodziców i uczniów, że wystąpiły jakieś zaległości, które należy nadrobić. Pozwoli to również 

nauczycielowi wyegzekwować wiedzę objętą podstawa programową. 

                       

 


