
                                   PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  z CHEMII   
          

1. Obowiązujący podręcznik. Klasy 7 i 8  ,, Chemia ‘’  podręcznik do klasy 7 i 8  szkoły podstawowej wyd. 

MAC . Wszyscy uczniowie systematycznie  prowadzą zeszyt przedmiotowy , posiadają na lekcji kolorowe 

przybory.  

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 W WARUNKACH 

STACJONARNYCH 

 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,  

Pieczątki 10 pieczątek to 5% 

doliczonych do sprawdzianu  

Zadania domowe  

 

Zadanie dodatkowe lub dla 

chętnych  w tym doświadczenia . 

 

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 , quizzy. Wysyłane  prace nie zawsze będą oceniane na 

ocenę , mogą być  opatrzone komentarzem nauczyciela, w którym zawarte zostaną wskazówki do 

dalszej pracy.  

     3.  FORMY AKTYWNOŚCI OCENIANE NA LEKCJACH W WARUNKACH ZDALNEGO 

NAUCZANIA  

Rodzaj aktywności Sposób oceniania  Waga 

Terminowe nadesłanie 

zadań  

  Terminowo odesłane, prawidłowo 

wykonane karty pracy to ocena 

bardzo 

dobra, brak  prac skutkuje oceną 

niedostateczną z możliwością 

poprawy ale ocena końcowa będzie 

średnią z ocen.  

1 

Aktywność  10 p – ocena bdb , plusy 5 -ocena 

bdb 

1 

 

Zadanie dodatkowe / dla 

chętnych  

 

Skala ocen  

2 



Sprawdziany /testy 

interaktywne  

Skala ocen  3  

Projekty długoterminowe 

dla chętnych w tym 

doświadczenia. 

Skala ocen  4 

 

    4. KRYTERIA OCENIANIA SPRAWDZIANÓW i 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,  

➢ Kartkówki zapowiedziane obowiązują z 3 ostatnich tematów    

Uczeń ma obowiązek:  

➢  Przynieść podręcznik na każdej lekcji   zeszyt oraz kolorowe przybory do pisania . 

➢ prowadzić  systematycznie zeszyt przedmiotowy w którym zaznacza kolorowym długopisem 

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

podkreślony.  

➢ uczeń ma obowiązek samodzielnego uzupełnienia zaległości w nauce, braków w zeszycie 

przedmiotowym, jeżeli zaległości wynikają z krótkich nieobecności, 

➢ w przypadku długich nieobecności, nauczyciel indywidualnie wyznacza termin nadrobienia 

zaległości 

➢ na zajęcia przychodzić przygotowanym z odrobionym zadaniem domowym,  

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

nieobecności w ciągu dwóch tygodni roboczych. Jeśli sprawdzian / test nie zostanie napisany 

wówczas w dzienniku elektronicznym widnieje znak ,, nb” – 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: 1 raz 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 ,, + ‘’ ( 5 plusów   ocena bdb,  3 ,, - ‘’ oznaczają 

ocenę niedostateczną ) , 10 punktów – ocena bdb  lub pieczątki – 10 pieczątek to 5 % 

doliczonych do sprawdzianu . Punkty i pieczątki zbierane są do zeszytu. UWAGA - Zgubiony 

zeszyt,  punkty i pieczątki przepadają. 



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

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

oceną niedostateczną .  

➢ Uczeń ma prawo poprawić oceny niedostateczne  ze sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od jej 

otrzymania.   

➢ 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, nie ma możliwości poprawy podczas lekcji..  

➢ W czasie zajęć lekcyjnych zachowujemy ciszę, nie przerywamy wypowiedzi nauczyciela oraz 

kolegów, nie krytykujemy innych.  

➢ W rozstrzygnięciu spraw nieujętych w PZO , ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel przedmiotu. 

 

                                                                                                      Opracowała ; mgr Katarzyna Kuczewska  

 

 

 

                       

                              

                                

                       

 


