
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII 
 

Procentowa punktacja Stopień 

100% - 96% Celujący 

95% - 83% Bardzo dobry 

82% -65% Dobry 

64% - 45% Dostateczny 

44% - 30% Dopuszczający 

29% - 0% Niedostateczny  

 
SKALA SZCZEGÓŁOWA W %: 

100 6 

99 – 98 6- 

97 - 96 5+ 

95 – 92 5 

91 - 88 5- 

87 – 83 4+ 

82 – 75 4 

74 – 70 4- 

69 – 65 3+ 

64 – 55 3 

54 - 50 3- 

49 – 45 2+ 

44 – 35 2 

34 – 30 2- 

29 - 25 1+ 

24 - 0 1 

 
Ocenie podlegają: 
Prace klasowe/sprawdziany: 

 Zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. Czas na sprawdzenie 2 tygodnie. Czas 
trwania od 30 minut do 45 minut 

 Oceny niedostateczne powinny zostać poprawione. Uczeń ma czas do dwóch tygodni 
od momentu oddania prac sprawdzonych przez nauczyciela 

 Uczeń może poprawić każdą ocenę otrzymaną ze sprawdzianu, czas do dwóch tygodni 
od momentu oddania przez nauczyciela sprawdzonych prac. Chęć poprawy musi zostać 
zgłoszona w momencie otrzymania oceny ze sprawdzianu dni przed poprawą. 

 Osoby nieobecne na sprawdzianach są zobowiązane do napisania go. Nieobecność 
nieusprawiedliwiona, trwająca jeden dzień – uczeń może zostać poproszony o 
napisanie go na najbliższej lekcji. Nieobecność usprawiedliwiona – uczeń powinien 
napisać sprawdzian w ciągu tygodnia. Nieobecność usprawiedliwiona trwająca od 2 
tygodni – uczeń może umówić się indywidualnie na sprawdzian z nauczycielem. 

 Jeżeli uczeń nie napisze w umówionym terminie sprawdzianu, na najbliższej lekcji 
może zostać mu wręczony sprawdzian, który powinien napisać 

 W ciągu semestru uczeń musi otrzymać co najmniej 3 oceny cząstkowe, z czego 
przynajmniej jedną ze sprawdzianu. 



 Osoby przyłapane na ściąganiu, otrzymują ocenę niedostateczna, bez możliwości 
poprawy. 

 
Kartkówki  

 Obejmują materiał z 3 lekcji 

 Nie muszą być zapowiadane, jednak zazwyczaj są zapowiadane przez nauczyciela 

 Oceny z kartkówek uczeń może poprawić  

 Jeżeli sprawdzian, który był po kartkówce i którego zakres materiału pokrywa się               
z materiałem z kartkówki i ocena ze sprawdzianu jest wyższa niż z kartkówki oznacza 
to , że uczeń poprawił ocenę z kartkówki. 

 Nieprzygotowanie do lekcji zwalnia tylko z kartkówki niezapowiedzianej, kartkówki 
zapowiedziane są obowiązkowe. 

 Niektóre kartkówki są obowiązkowe, muszą być nadrabiane o czym uczniowie zostaną 
poinformowani 

 
Odpowiedzi ustne 

 Odpowiedzi ustne są zapowiadane na lekcji poprzedzającej 

 Nauczyciel nie zapowiada odpytywania ucznia jeżeli ten nie ma odpowiedniej liczby 
ocen, z powodu nieobecności na lekcjach, braku poprawy wcześniej zapowiedzianych 
sprawdzianów. Może zapytać ucznia na najbliższej lekcji, na której ten się pojawi 

 
Aktywność 

 5 plusów daje ocenę bardzo dobrą 

 Kolejne 5 plusów do już wcześniej otrzymanej oceny bardzo dobrej zamienia ją                  
w ocenę celującą 

 3 minusy – ocena niedostateczna 

 Oceny z aktywności na lekcji są podobnie liczone jak oceny z prac klasowych 
 
Prezentacje  

 Uczniowie mogą przygotowywać prezentacje w dowolnej formie. Zagłuszają się do nich 
samodzielnie lub są wyznaczani przez nauczyciela do ich przygotowania 

 
Inne prace 

 W sporadycznych przypadkach, gdy uczeń nie ma odpowiedniej ilości ocen z powodów 
niezależnych ( przeciągająca się choroba, zdarzenia losowe) może otrzymać od 
nauczyciela pracę pisemną, która wykona w domu 

 Udział i osiągniecia w konkursach są zamieniane na oceny w zależności od osiągniętego 
wyniku 

 
Nieprzygotowania  

 Uczniowie mają jedno nieprzygotowanie ( przy 2 godzinach tygodniowo) lub dwa 
nieprzygotowania ( przy 5 godzinach tygodniowo) 

 Nieprzygotowanie zwalnia z odpowiedzi niezapowiedzianej, kartkówki 
niezapowiedzianej, pracy domowej 

 
W wystawianiu oceny semestralnej oraz końcowo rocznej będą brane pod uwagę oceny  
w następującej kolejności: 



1. Prace klasowe i sprawdziany 
2. Aktywność na lekcji 
3. Kartkówki  
4. Udział w konkursach 
5. Inne prace 
6. Prezentacje 
 
Nie wszystkie z wymienionych ocen muszą występować równocześnie u każdego ucznia 
podczas wystawiania oceny semestralnej/końcoworocznej. Obowiązkowa jest co najmniej 
jedna ocena z pracy klasowej. 


