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 z chemii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami na 

poszczególne oceny szkolne z zakresu wiedzy i umiejętności z chemii, a także przedstawia 

zasady obowiązujące na lekcjach każdego ucznia przez dany rok szkolny. 

II.  Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania na zajęciach chemii podręcznika, zeszytu. 

III. Uczeń ma obowiązek uzupełnić tematy i zapisy z lekcji we własnym zakresie, na których 

nie był obecny w ciągu 2 dni po powrocie do szkoły. Jeżeli nieobecność trwała 5 dni 

roboczych, wówczas zeszyt musi być uzupełniony w ciągu 4 dni po powrocie do szkoły.  

W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciel może wyznaczyć dłuższy termin uzupełnienia 

braków. 

IV. Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania ( na początku lekcji)  

w ciągu półrocza, jest to odnotowane w dzienniku symbolem "np".   

Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: 

• brak pracy domowej; 

• nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej; 

• brak wymaganych materiałów do pracy. 

Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy. 

 

V. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych: prac klasowych, kartkówek i innych 

form sprawdzania wiedzy, z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do 

wystawienia oceny niedostatecznej. 

 

VI. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 

Pomiar edukacyjnych osiągnięć uczniów z chemii, może  odbywać się za pomocą 

następujących narzędzi: 

 

 

1. Sprawdzian (waga 4 – kolor czerwony)  

• Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej, podawany jest wówczas 

zakres materiału, który jest  utrwalony na lekcji powtórzeniowej. 

• Nauczyciel sprawdza prace klasowe w czasie nie przekraczającym dwóch 

tygodni. Nauczyciel przechowuje wszystkie pisemne formy sprawdzania 

wiedzy uczniów ( na prośbę rodzica mogą być udostępnione w czasie dni 

otwartych szkoły lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami). 

• Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej  

i dostatecznej, tylko jeden sprawdzianu. Poprawa jest dobrowolna i odbywa 



się w terminie uzgodnionym z nauczycielem w ciągu dwóch tygodnia od 

rozdania prac. Poprawa może nastąpić tylko raz. Do dziennika wpisane będą 

wówczas dwie oceny i pod uwagę bierze się obydwie oceny, wyliczając z nich 

średnią. 

• W przypadku nieobecności na pracy klasowej, uczeń ma obowiązek napisać ją 

w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły (termin ustala  

z nauczycielem). Uczeń, który nie przystąpi do napisania zaległej pracy 

otrzyma ocenę niedostateczną. 

 

2. Kartkówki( odpowiedzi pisemne), odpowiedzi ustne ( waga 2 – kolor zielony)- trwają 

od 5 do 20 minut  i dotyczą trzech ostatnich tematów, nie muszą być zapowiadane. 

Ocena nie podlega poprawie. 

 

 

3. Aktywność, zadania domowe, praca w grupach, praca indywidualna, aktywność 

dodatkowa, projekt ( waga 1 – kolor szary)  

 

 

Ocenianie może być przeprowadzane na bieżąco podczas lekcji : plusy i minusy 

3 plusy- ocena celująca 

3 minusy - ocena niedostateczna 

 

 

VII. . Normy procentowe obowiązujące przy ocenianiu prac pisemnych 

celująca –  100%- 96% 

bardzo dobra – 95% - 84% 

dobra – 83% - 70% 

dostateczna – 69% - 50% 

dopuszczająca – 49% - 31% 

niedostateczna – 30% - 0% 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE (OGÓLNE) – STATUT SZKOŁY - do wglądu na 

stronie internetowej szkoły, w bibliotece 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU CHEMIA – załącznik w bibliotece 

szkolnej i dokumentacji nauczyciela. 



SPOSOBY POWIADAMIANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O WYNIKACH. 

 

✓ zebrania z rodzicami 

✓ kontakty indywidualne w szkole 

✓ e- dziennik 

OCENIANIE UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE. 

✓ według zaleceń PPP 

✓ odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie 

oświaty 

Zasady nie ujęte w przedstawionym PSO regulują zapisy w  Statucie Szkoły Podstawowej                            

w Kłodawie. 

        Andrzej Legan 

...............................................................  

Podpis nauczyciela przedmiotu 


