PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z CHEMII

Opracowany został na podstawie:
1. Podstawy programowej.
2. Programu nauczania.
3. Wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Podstawowe zasady oceniania:
1. Oceniany jest uczeń.
2. Ocenia nauczyciel.
3. Ocena nie może pełnić funkcji represyjnej.
4. Na ocenę nie mają wpływu cechy osobowościowe ucznia.
5. Za jedną odpowiedź, pracę pisemną lub inną formę oceniania uczeń może uzyskać tylko
jedną ocenę.
Ocenie podlegać będą:
1

Wypowiedzi ustne.

2

Sprawdziany pisemne.

3

Kartkówki.

4
5
6

Prace domowe.
Zeszyt przedmiotowy.
Referaty.

7

Aktywność na lekcji.

Przynajmniej raz w semestrze, pod względem rzeczowości
stosowania języka przedmiotu, umiejętności formułowania
dłuższych wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje
znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji. Klasy pierwsze mogą
raz na semestr zgłosić nieprzygotowanie. Klasy drugie i trzecie dwa
razy na semestr.
Przeprowadzone po zakończeniu każdego działu. Zapowiadane
tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe zadania
na ocenę celującą. Nauczyciel ma dwa tygodnie na poprawę
sprawdzianów. Oceny niedostateczne należy poprawić
obowiązkowo. Ocenę pozytywną można poprawić. Sprawdzian
poprawia się tylko jeden raz. Termin poprawy jest jeden dla
wszystkich poprawiających. Ostateczną oceną jest ocena z
poprawy.
Obejmują materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji. Trwające
zazwyczaj 10-15 minut. Nie muszą być zapowiadane.
Zadawane na bieżąco.
Sprawdzany przynajmniej raz w semestrze.
Nie są obowiązkowe tylko dla chętnych uczniów. Ocena z referatu
jest oceną wspomagającą.
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z aktywności gdy zgromadzi
+++, gdy uzyska ich mniej, na końcu semestru zostaną one
zamienione odpowiednio: ++ na ocenę dobrą, + na ocenę
dostateczną. Oceny z aktywności są ocenami wspomagającymi

Skala oceniania sprawdzianów pisemnych i kartkówek:
100% - 95%

bardzo dobry

94% - 90%
89% - 75%
74% - 70%
69% - 51%
50% - 45%
44% - 30%
29% - 0%

+ dobry
dobry
+dostateczny
dostateczny
+dopuszczający
dopuszczający
niedostateczny

Klasyfikacja semestralna i końcoworoczna:
Wystawianie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie ocen
cząstkowych. Stosuje się następującą wagę ocen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12

Olimpiada
Sprawdzian
Test wiadomości
Odpowiedź ustna
Praca pisemna
Kartkówka
Zadanie domowe
Referat
Praca projektowa
Praca w grupie
Aktywność
Zeszyt

Opracowała:
Dominika Łakoś
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