
Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii w roku szkolnym 2020/2021 

1. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w sakli od 1 do 6 za następujące czynności: sprawdziany, kartkówki 
zapowiedziane i niezapowiedziane, odpowiedzi ustne, prace domowe, zadania wykonane na zajęciach, 
aktywność, prezentacje. Kartkówki niezapowiedziane i odpowiedzi ustne dotyczą 3 ostatnich jednostek 
lekcyjnych. 

2. Wymienione w punkcie pierwszym czynności oceniane są w oparciu o skalę procentową. Wyjątek 
stanowią: odpowiedzi ustne, aktywność i prezentacje. Skala procentowa:  100% celujący 

                                                                                                                 90 – 99% bardzo dobry 

                                                                                                                 74 – 89% dobry 

                                                                                                                 50 – 73% dostateczny 

                                                                                                                 40 – 49% dopuszczający 

3. Największą wagę mają oceny ze sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek (3). Oceny te mają 
największy wpływ na ocenę śródroczna i roczną. Kartkówki niezapowiedziane i odpowiedzi ustne mają 
wagę 2, a reszta 1. 

4. Sprawdziany i zapowiedziane kartkówki uczeń ma obowiązek napisać. Jeżeli uczeń nie był obecny na 
pierwszym terminie pisania takiej pracy, ma obowiązek napisać tę pracę najpóźniej do miesiąca czasu od 
pierwszego terminu. Jeżeli uczeń tego nie uczyni, otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną. 

5. Poprawie podlegają oceny ze sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek. Uczeń ma 1 miesiąc czasu na 
poprawę oceny, licząc od daty jej pierwszego napisania. Po tym terminie uczeń nie ma prawa poprawiać 
danej oceny (z wyjątkiem niektórych losowych wydarzeń, takich jak długotrwały wyjazd lub choroba). 

6. Jeżeli uczniowi na koniec semestru lub roku szkolnego wychodzi konkretna pełna ocena z chemii, to 
ewentualna poprawa oceny śródrocznej lub rocznej musi opierać się o egzamin sprawdzający, obejmujący 
odpowiednio materiał z całego semestru lub z całego roku. 

7. Jeżeli uczniowi na koniec semestru lub roku szkolnego wychodzi niepełna ocena, wtedy nauczyciel 
wyznacza sposób uzupełnienia braków, np. uczeń odpowiada lub pisze pracę z danej partii materiału.  

8. O końcowej ocenie decyduje nauczyciel, a średnia ocen wyliczona w dzienniku elektronicznym jest tylko 
sugestią, wskazówką, pomocą dla nauczyciela. 

9. Ewentualne pytania o oceny śródroczne i roczne można kierować do nauczyciela nie później, niż na 5 dni 
roboczych przed terminem ich ostatecznego wystawienia. (Na przykład, jeżeli nauczyciel ma wystawić 
oceny w piątek, to pytania o ewentualną poprawę uczeń powinien zgłosić nauczycielowi najpóźniej w piątek 
poprzedniego tygodnia). 

10. Jeżeli uczeń nie uważa na lekcji i nie robi na bieżąco notatek, otrzymuje ocenę niedostateczną za pracę 
na lekcji.  

11. W przypadku nauczania zdalnego, uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach i przesyłania 
samodzielnie wykonanych prac na wskazany adres i w określonym czasie. Po powrocie do nauczania 
stacjonarnego, nauczyciel przeprowadza sprawdzian wiadomości zdobytych podczas nauczania zdalnego.  

 

 


