PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - CHEMIA
Przedmiotowy system oceniania chemii jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
1. SPRAWDZIANY
Na koniec każdego działu przewidziane są sprawdziany. W przypadku nieobecności lub uzyskania
oceny niedostatecznej uczeń ma obowiązek poprawić sprawdzian w terminie dwóch tygodni od dnia
powrotu do szkoły (poprawiać można również ocenę dostateczną i dopuszczającą). Sprawdziany będą
udostępnione podczas lekcji, na prośbę rodzica mogą zostać skopiowane oraz przekazane uczniowi na
lekcji lub rodzicom w trakcie dnia otwartego.
Skala ocen na sprawdzianach:
Procent [%]
96-100
86-95
76-85
66-75
55-65
0-54

Ocena
6
5
4
3
2
1

2. KARTKÓWKI
Kartkówki są przewidziane regularnie (co tydzień lub dwa zależnie od klasy) w ustalony na początku
roku dzień. Średnia powyżej 8 punktów uzyskanych z kartkówek zwalnia z obowiązku pisania
sprawdzianu (uczeń może otrzymać ocenę ze sprawdzianu zgodną z oceną wynikającą ze średniej
punktów z kartkówek). Każdy uczeń ma prawo wskazać jedną kartkówkę, której wynik nie jest brany pod
uwagę do obliczania średniej.
Skala ocen na kartkówkach (max. 10 punktów):
Punkty
10
9
7-8
6
5
0-4

Ocena
6
5
4
3
2
1

3. PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI
Przygotowany do lekcji uczeń powinien posiadać:
• Podręcznik
• Zeszyt do chemii
• Teczkę z zawartością
• Wiedzę z poprzednich lekcji
Nieprzygotowanie uczeń może zgłosić na początku lekcji dwa razy w ciągu semestru.
Nieprzygotowanie nie zwalnia z pisania kartkówki. Gdy uczeń jest kolejny raz nieprzygotowany, bądź nie

zgłosił nieprzygotowania nie uczestniczy w wykonywaniu doświadczeń chemicznych. Gdy taka sytuacja
się powtórzy otrzymuje ocenę niedostateczną (waga 1).
4. AKTYWNOŚĆ I PRACE DODATKOWE
Uczeń podczas lekcji może uzyskać „+” za:
• Aktywność na lekcji
• Zaplanowane oraz przeprowadzone doświadczenie chemiczne
• Przygotowanie prezentacji
• Wykonanie zadań dodatkowych
• Schludne prowadzenie zeszytu przedmiotowego
Uzyskanie pięciu „+” jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej. Każda z powyższych
aktywności może być oceniona na dowolną ilość „+” lub ocenę celującą.
5. OCENA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
Ocena śródroczna oraz roczna jest wystawiana na podstawie średniej ważonej. Średnia jest wskazówką
do wystawienia tych ocen. Wymagania na poszczególne oceny są opisane w Wewnątrzszkolnym
Systemie Oceniania.
Każda ocena ma określoną wagę:
•
•
•
•

Sprawdzian: 4
Poprawiony sprawdzian (ocena „nowa”): 4 (stara ocena waga 1)
Kartkówka: 2
Aktywność, prace dodatkowe, pozostałe: 1

Aby otrzymać ocenę wyższą niż proponowana można:
• Zaplanować oraz przeprowadzić doświadczenie chemiczne,
• Przygotować prezentację,
• Wykonać zadania dodatkowe,
• Napisać pracę pisemną z zakresu historii chemii.

