
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA 

LEKCJACH CHEMII DLA KLAS VII-VIII 
 

Drogi uczniu 

zapoznaj się z poniższymi zasadami pracy na lekcjach chemii: 

 Będziesz oceniana/y według znanych kryteriów. 

 Masz obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia. 

 Po zakończonej lekcji powinnaś/powinieneś pozostawić ład i porządek na swoim 

stanowisku pracy. 

 Na lekcje powinnaś/powinieneś przynieść: podręcznik, zeszyt, przybory do pisania. 

 Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli będziesz nieobecna/y w dniu sprawdzianu 

w dzienniku elektronicznym zostanie wpisane 0. Powinnaś/powinieneś napisać 

sprawdzian po powrocie do szkoły, w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli nie 

przystąpisz do pisania pracy klasowej w wyznaczonym drugim terminie otrzymasz ocenę 

niedostateczną. 

 W przypadku otrzymania ze sprawdzianu, kartkówki lub pracy domowej oceny 

niedostatecznej lub oceny niezadowalającej możesz poprawić ją w ciągu 2 tygodni 

w formie ponownego sprawdzianu pisemnego, kartkówki lub uzupełnienia pracy 

domowej lub na Twoje życzenie (w szczególności uczniowie z orzeczoną dysleksją) w 

formie ustnej. Każdą ocenę możesz poprawiać tylko raz. 

 Przy ocenianiu poprawy pracy stosowane są takie same kryteria, ocena zostanie wpisana 

do dziennika (obok oceny z danej pracy klasowej). 

 Jeśli nie poprawisz pracy w uzgodnionym terminie, stracisz prawo do następnych 

poprawek. 

 Jeżeli pod Twoją pracą, sprawdzoną przez nauczyciela, zobaczysz parafkę (podpis 

nauczyciela), oznacza to, fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania jej 

zawartości merytorycznej. 

 Masz prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy 

to zapowiedzianych sprawdzianów), nauczyciel wpisze Ci „np.”. Jeśli nie zgłosisz faktu 

nieprzygotowania bądź braku zadania domowego na początku lekcji, otrzymasz ocenę 

niedostateczną. 

 Na koniec roku nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych czy 

zaliczeniowych. Jedyną formą poprawy oceny jest egzamin sprawdzający. 

 Nie będziesz mieć możliwości poprawiania prac na dwa tygodnie przed klasyfikacją 

śródroczną i roczną. 

 Oceny będą wpisywane na bieżąco do dziennika elektronicznego. 

 Zadania domowe są obowiązkowe. 

 W przypadku nieobecności na lekcji masz obowiązek uzupełnienia braków na najbliższe 

zajęcia, jeśli absencja trwała krócej niż trzy dni, a w terminie 5 dni jeśli absencja trwała 

dłużej.  



 

Formy 

aktywności 

Zakres Zasady przeprowadzania Ocena 

 

Sprawdziany 

(1 godz.) 

 

Materiał obejmujący 

cały dział 

 

Zapowiedziana na tydzień przed 

terminem i utrwalona 

 

 skala 1 – 6 

1) ndst         0 - 30%   

2) dop          31 - 50%  

3) dst           51 - 73%  

4) db            74 - 88%  

5) bdb          89 - 97%  

6) cel           98 - 100%   

Kartkówki 

(15 - 20 min.) 

 

Materiał obejmujący 

3 jednostki 

tematyczne 

Bez zapowiedzi lub na jeden dzień 

przed 

Jak wyżej 

Prace domowe Na bieżąco Bez zapowiedzi Od 1 do 5 

Wypowiedzi 

ustne 

Materiał bieżący Bez zapowiedzi Od 1 do 5 

Prace 

projektowe lub 

długoterminowe 

Materiał wskazany 

przez nauczyciela 

 

Termin określa nauczyciel Od 1 do 6 

 

Aktywność na 

lekcji 

 

Materiał bieżący Warunki ustalone przez 

Nauczyciela 

Od 1 do 5 

krótkie wypowiedzi  

trzy „+”ocena 5 

Praca w grupie Materiał wskazany 

przez nauczyciela 

Zgodność z instrukcją Od 1 do 5, lub „+" lub 

„-" 

– trzy „-" ocena 1 

- trzy „+” ocena 5 

 


