
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII  

W KLASACH VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W KUROWICACH 

 
 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i uwzględnieniem możliwości intelektualnych (opinia z PPP)za pomocą 

różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć: 

✓ aktywność, 

✓ prace domowe, 

✓ odpowiedzi ustne ( rozwiązywanie zadania rachunkowego), 

✓ praca w grupie, 
✓ prace klasowe, 
✓ kartkówki, 

✓ sprawdziany, 
✓ zeszyt, 

✓ prace dodatkowe- projekty 

2. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. 

3. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, zaś prace klasowe z dwutygodniowym oraz podanym  zakresem 

sprawdzanej wiedzy i umiejętności. 

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian w ciągu 2 tygodni od momentu powrotu do 

szkoły. 

5. Kartkówki  nie muszą być zapowiadane i obejmują zakres 3 ostatnich lekcji. 

6. Każdy uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej i sprawdzianu . Poprawa jest dobrowolna, odbywa się tylko raz w 

ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach i brana jest pod uwagę średnia obu ocen. 

7. Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonych pomocy na sprawdzianie, pracy klasowej  otrzymuje ocenę niedostateczną 

8. Po nieobecności trwającej nie krócej niż 2 tygodnie, nie ocenia się ucznia przez pierwsze 3 dni po powrocie do szkoły. 

9. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru nieprzygotowania się do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy 

domowej, nieprzygotowanie się do lekcji ). Uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie przed lekcją. Jeśli to zatai, 

otrzymuje ocenę niedostateczną. Trzecie  nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną  i jest wpisane z odpowiednią adnotacją w 

kategorii ocen inne. (wtedy wcześniejsze np. są usuwane).  

10. Brak pracy domowej jest odnotowywany w zeszycie, a rodzic ma obowiązek podpisać się, co oznacza, że ma wiedzę nt. 

nieprzygotowania dziecka do lekcji. 

11. Jeśli dany uczeń nie zaliczył jakiejś pracy (np. był danego dnia  nieobecny), wtedy w dzienniku wpisany jest skrót bz., tzn., że jest 

zobowiązany do uzupełnienia braku w ustalonym z nauczycielem terminie. 

12. Na koniec semestru lub roku szkolnego wszystkie bz. i np. są usuwane z dziennika. 

13. Minimalna liczba ocen w semestrze wynosi 5. 

14. Wszystkie prace klasowe i sprawdziany muszą być napisane, jeśli nie to bz zostaje zastąpiony oceną niedostateczną. 

15. Punktacja sprawdzianów/prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek wg szkolnego systemu oceniania. 

16. Powyższy system oceniania dotyczy również nauczania zdalnego. 

17. Średnia w dzienniku Librus jest podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i końcoworocznej wg skali: 

  

ŚREDNIA OCENA 

<1,75 niedostateczny 

1,76 do 2,6 dopuszczający 

2,61 do 3,6 dostateczny 

3,61 do 4,6 dobry 

4,61 do 5,5 bardzo dobry 

od 5,51 celujący 

 

 

 

 

 

 

 

 


