
 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY  

OCENIANIA Z CHEMII 

 
w klasach 7 - 8 w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą  

I    Zasady obowiązujące nauczyciela i ucznia.  

1.Uczniowie oceniani są sprawiedliwie.                                                

2.  Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.  

3. Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.  

4. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie, kartkówce musi je 

napisać w przeciągu 2 tygodni.  

5. Każdą pracę klasową napisaną na ocenę niedostateczną, uczeń ma 

obowiązek poprawić. Poprawa odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia 

podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia ją tylko raz.  

6. Praca klasowa napisana na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można 

poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia 

podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia ją tylko raz.  

7. Nie można poprawiać ocen za krótkie sprawdziany, kartkówki i 

odpowiedzi ustne.  

8. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń w ciągu 

następnego tygodnia powinien uzupełnić wszystkie zaległości.  

9. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru nieprzygotowania się 

do lekcji (brak zeszytu, brak pracy domowej, brak pomocy potrzebnych do 

lekcji, nieprzygotowanie do odpowiedzi). Fakt ten powinien być zgłoszony 

nauczycielowi na początku lekcji. Nieprzygotowanie nie obejmuje 

sprawdzianów, projektów, prac długoterminowych oraz zapowiedzianych 

wcześniej kartkówek. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń 

może otrzymać za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.  



 

 

10. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami” (praca samodzielna na 

lekcji, częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

aktywną pracę w grupach, rozwiązywanie zadań dodatkowych na lekcji). Za 

5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  

11. Wszystkie oceny wystawione przez nauczyciela do zeszytu 

przedmiotowego oraz każda uwaga zapisana w zeszycie powinna być 

podpisana przez rodzica/opiekuna dziecka.  

12. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 

zaliczeniowych.  

13. Na ocenę celującą uczeń powinien dodatkowo rozwiązywać zadania 

wskazane przez nauczyciela oraz brać udział w konkursach chemicznych.  

14. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości danej klasy, 

możliwości intelektualne ucznia, opinie i orzeczenia z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej.  

  

II. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów i częstotliwość ich 

stosowania.  

 

 

 

 

 

 

 

                     

                 Opracowała:  

                           Iwona Łukasiewicz 


