
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII w klasie VIII. 

1. Ocenianie uczniów na lekcjach dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, umiejętności, wysiłku włożonego w przygotowanie 

pracy domowej i aktywności na lekcjach. 

2. Brak pracy domowej lub nie przygotowanie się do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi jeszcze przed rozpoczęciem 

danej lekcji. Wszystkie zaległości spowodowane nie przygotowaniem do lekcji lub krótkodniową (1-3 dni)  nieobecnością ucznia w 

szkole, ma on obowiązek uzupełnić na następną lekcję. W ciągu semestru uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nie 

przygotowania do lekcji, które będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Przez nie przygotowanie rozumiemy: brak zeszytu 

przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, niegotowość do odpowiedzi.  Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za 

każde nie przygotowanie ocenę niedostateczną. 

3. Sprawdziany i testy są zapowiadane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem i podanym zakresem sprawdzanych 

umiejętności i wiedzy. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, może być poddany sprawdzeniu 

wiadomości w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

4. Uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W szczególnych przypadkach 

nauczyciel może określić inny termin (np. z powodu choroby ucznia lub nauczyciela). Nieobecność ucznia na kartkówce nie 

zobowiązuje go do zaliczania danej partii materiału. 

5. Uczeń ma obowiązek rzetelnego przygotowania się do lekcji, co oznacza posiadanie zeszytu przedmiotowego, zeszyt ćwiczeń, 

odrobienie zadania domowego, przygotowanie się do odpowiedzi: ustnej z 3 ostatnich lekcji lub całego działu ( w przypadku lekcji 

powtórzeniowej przed sprawdzianem) lub pisemnej kartkówki z 3 ostatnich lekcji, przygotowanie się do sprawdzianu 

zapowiedzianego wcześniej. 

6. Każdą ocenę z odpowiedzi ustnej, sprawdzianu i kartkówki można poprawić tylko jeden raz i brane są pod uwagę obie oceny.  

7. Krótkie sprawdziany i kartkówki (15 min.) obejmujące treści kształcenia z trzech ostatnich różnych tematów lekcji nie muszą 

być zapowiadane. 

8. Sprawdziany pisemne będą ocenione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od ich napisania. W sytuacjach, gdy nauczyciel 

np. zachoruje lub jest na szkoleniu, termin może ulec zmianie. 

9. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 2 tygodni) uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień. 

10. Aktywność na lekcji jest nagradzana „plusami”. Przez aktywność rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji  

i udzielanie poprawnych odpowiedzi, czynna praca w grupach, wykonywanie dodatkowych zadań. Za 5 zgromadzonych plusów 

uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Za 3 zgromadzone „minusy”, przez które rozumiemy: nieuwaga i przeszkadzanie innym, brak 

jakiejkolwiek aktywności na zajęciach lub źle ukierunkowana aktywność,  uczeń otrzymuje oceną niedostateczną. 

11. Przy formułowaniu oceny na zakończenie semestru, roku szkolnego, hierarcha ważności ocen cząstkowych jest następująca: 

testy- sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność ucznia, praca domowa, prace długoterminowe.  

12. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz 

uczniowie posiadający orzeczenie są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

13. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 

posiadającego opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

14. Wagi ocen:  

Ocena za: aktywność ucznia na zajęciach, zadanie domowe- kolor czarny, waga 1. 

Ocena za: odpowiedz ustną, kartkówkę, prezentacje multimedialna, referat, prowadzenie zajęć przez ucznia- kolor zielony, waga 3. 

Ocena za: sprawdzian, projekt edukacyjny- kolor czerwony, waga 5. 

15. Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych: 

       −  100–98% – celujący 

− 97–91% – bardzo dobry 

−   90–76% – dobry 

− 75–51% – dostateczny 



− 50–33% – dopuszczający 

− 30–0% – niedostateczny 

 

16. Przedmiotowy system oceniania może podlegać zmianom. O takich zmianach uczniowie i ich rodzice zostaną niezwłocznie 

poinformowani. 

 

 


