
DROGA UCZENNICO I DROGI UCZNIU! 

 Proszę, zapoznaj się z zasadami, które będą obowiązywać podczas naszych zajęć na chemii.  

1. Przychodź na lekcje punktualnie i systematycznie. Zawsze przynoś na lekcje zeszyt, 

przybory do pisania oraz podręcznik.  

2. Pozostaw ład i porządek na swoim stanowisku pracy po zakończonej lekcji. 

3. Sprawdziany są obowiązkowe, ale zapowiedziane z przynajmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

Na lekcji powtórzeniowej pomogę Ci w przygotowaniach do niego.  

4. Oddaje sprawdzone prace pisemne w ciągu dwóch tygodni. Masz prawo poprawić 

ocenę niedostateczną lub ocenę niezadowalającą Cię ze sprawdzianu w ciągu dwóch 

tygodni po oddaniu sprawdzianu. Każdy sprawdzian można poprawiać tylko raz. Dla 

wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy. Poprawa ma formę sprawdzianu 

pisemnego lub – jeśli nie chcesz go poprawiać w formie pisemnej – formę ustną.  

5. Masz prawo  do poprawy każdej oceny cząstkowej. Do dziennika, obok oceny 

uzyskanej poprzednio, wpisuję ocenę „poprawioną” (również jeśli jest niższa).  

6. Masz prawo zgłosić brak przygotowania do zajęć dwa razy w ciągu półrocza (nie 

dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), wpisuję wówczas do dziennika „np.". 

Jeśli nie zgłosisz faktu nieprzygotowania bądź braku zadania domowego na początku 

lekcji, otrzymasz ocenę niedostateczną.  

7. Oceny śródroczne i roczne wystawiam na podstawie ocen cząstkowych, przy czym 

najistotniejsze są dla mnie oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności odpowiedzi 

ustne, kartkówki i rozwiązywanie zadań. Pozostałe oceny są wspomagające. Na 

koniec semestru nie przewiduję żadnych sprawdzianów poprawkowych, prac 

zaliczeniowych. 

8. Nie masz możliwości poprawiania ocen na dwa tygodnie przed klasyfikacją 

śródroczną lub roczną. 

Formy aktywności Zakres Zasady przeprowadzania Ocena 
 

Sprawdziany 
(45min) 
 

Materiał obejmujący 
cały dział 

Zapowiedziana na tydzień przed 

terminem i utrwalona 
 

 skala 1 – 6  

Kartkówki 
(10 - 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 6 

Wypowiedzi ustne Materiał bieżący Bez zapowiedzi Od 1 do 6 

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 6 
krótkie wypowiedzi  
trzy „+”ocena 5, kolejne 

trzy „+” 6 

Praca w grupie  Zadania wskazane 

przez nauczyciela 
Zgodność z instrukcją Od 1 do 6 

 



Regulamin pracowni chemicznej i oznaczenia BHP 

1. Przebywając w pracowni chemicznej, należy ściśle przestrzegać jej regulaminu  

i postępować zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy. 

2. Wszystkie doświadczenia chemiczne należy wykonywać wyłącznie na pole cenie 

nauczyciela. 

3. Przed wykonaniem doświadczenia chemicznego na polecenie nauczyciela należy 

założyć fartuch i okulary ochronne, a jeśli to konieczne - rękawice ochronne. 

4. Doświadczenia chemiczne należy przeprowadzać według instrukcji za mieszczonej  

w podręczniku lub podanej przez nauczyciela. 

5. Wszystkie substancje stosowane do eksperymentów należy traktować jako potencjalne 

trucizny: nie wolno ich dotykać, sprawdzać smaku ani zapachu. 

6. Na polecenie nauczyciela można sprawdzić zapach substancji, kierując jej pary 

ruchem wachlującym dłoni w stronę nosa. Podczas ogrzewania substancji w probówce 

należy skierować jej wylot w stronę, gdzie nikogo nie ma, i delikatnie poruszać. 

7. Należy zachować szczególne środki ostrożności podczas pracy z substancjami 

oznaczonymi znakami ostrzegawczymi w postaci piktogramów. 


