
 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII 

w Szkole Podstawowej nr 1  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Nysie 

Klasy VII-VIII  

 

Nauczyciele: Ewa Kardela-Dyrka 

Ogólne zasady oceniania: 

1.  Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.  

3. Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie ma 

możliwości ich poprawy.  

4. Sprawdziany są zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest 

zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy (NaCoBeZU).  

5. Uczeń, który opuścił sprawdzian  z przyczyn usprawiedliwionych musi go  napisać w ciągu 2 

tygodni od dnia powrotu do szkoły lub w terminie ustalonym przez nauczyciela. Jeżeli uczeń 

nie przystąpi do napisania sprawdzianu do dziennika wpisywana jest ocena niedostateczna. 

6. Uczeń ma prawo poprawić w semestrze każdą ocenę ze sprawdzianu w czasie i w sposób 

ustalony z nauczycielem. Poprawa powinna nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia 

otrzymania oceny. 

7. Każdy uczeń, który opuścił lekcję ma obowiązek niezwłocznie nadrobić braki w 

wiadomościach, zapisach lekcyjnych i pracach domowych. W przypadku dłuższej 

nieobecności, termin uzupełniania braków należy ustalić z nauczycielem. 

8. W trakcie semestru uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji 

(za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych testów, kartkówek, powtórzeń oraz prac 

projektowych). Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez 

nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, 

brak zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń.  

9. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 8 lub zgłoszenie nieprzygotowania dopiero 

w trakcie lekcji uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.  

 

 



Obszary aktywności podlegające ocenianiu:  

• sprawdziany, 

• kartkówki, 

• odpowiedź, 

• zadania domowe, 

• prace projektowe, 

• referat, 

• praca na lekcji, 

• zeszyt przedmiotowy, 

• aktywność, 

• udział w konkursach. 

 

Ocena prac domowych:  

Znak graficzny, tzw. "parafka" oznacza, że nauczyciel sprawdził wykonanie pracy, ale nie sprawdził 

jej zawartości merytorycznej.  

 

Ocena prac pisemnych (testów i kartkówek) odbywa się zgodnie z zasadą:  

100% -98% poprawnych odpowiedzi –ocena celująca  

97% -96% poprawnych odpowiedzi –ocena bardzo dobra + 

95% -90% poprawnych odpowiedzi –ocena bardzo dobra  

89% -87% poprawnych odpowiedzi –ocena bardzo dobra - 

86% -84% poprawnych odpowiedzi –ocena dobra + 

83% -75% poprawnych odpowiedzi –ocena dobra 

74% -70% poprawnych odpowiedzi –ocena dobra - 

69% -65% poprawnych odpowiedzi –ocena dostateczna + 

64% -55% poprawnych odpowiedzi –ocena dostateczna 

54% -50% poprawnych odpowiedzi –ocena dostateczna - 

49% -45% poprawnych odpowiedzi –ocena dopuszczająca + 

44% -40% poprawnych odpowiedzi –ocena dopuszczająca 

39% -34% poprawnych odpowiedzi –ocena dopuszczająca - 

33% -30% poprawnych odpowiedzi –ocena niedostateczna + 

29% -0% poprawnych odpowiedzi –ocena niedostatecza 



 

Każdej ocenie uzyskiwanej przez ucznia przypisana jest waga: 

 

FORMY AKTYWNOŚCI  WAGA  

sprawdzian 

kartkówka (z 2-3 jednostek lekcyjnych) 

3  

2 

kartkówka (z 1 jednostki lekcyjnej) 1 

sprawdzian zewnętrzny  3  

projekt  

referat 

2-3 

2 

aktywność  1  

praca na lekcji 1 

zadanie domowe  1  

odpowiedź ustna  3 

ćwiczenia praktyczne  1  

zeszyt przedmiotowy 1  

przygotowanie do lekcji  1  

osiągnięcia  w konkursie  3  

udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych  3  

udział w kołach zainteresowań  3  

 

 

Klasyfikacja semestralna i roczna odbywa się zgodnie z zasadą: 

 

ŚREDNIA WAŻONA OCENA 

powyżej 5,60 celująca 

4,60 – 5,59 bardzo dobra 

3,60 – 4,59 dobra 

2,60 – 3,59 dostateczna 

1,75 – 2,59 dopuszczająca 

poniżej 1,74 niedostateczna 

 

 



 


