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1. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest na podstawie średniej ważonej obliczanej w 

poszczególnych okresach nauki. 

2. Oceny klasyfikacyjne roczne i  śródroczne ustala się na podstawie następujących progów: 

➢ celujący- co najmniej 5,4 

➢ bardzo dobry- co najmniej 4,6 

➢ dobry- co najmniej 3,6 

➢ dostateczny- co najmniej 2,6 

➢ dopuszczający- co najmniej 1,7 z zastrzeżeniem §28u ust.1 (WZO) 

3. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

➢ sprawdzian- praca pisemna  po omówieniu danego działu, zapowiadana co najmniej 

tydzień wcześniej; możliwy jest sprawdzian z większej ilości materiału pod koniec 

półrocza lub roku szkolnego; ocenę niedostateczną ze sprawdzianu należy poprawić w 

terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni. Jeżeli Uczeń był nieobecny tylko na lekcji, 

na której odbył się sprawdzian, bez wystarczających wyjaśnień, otrzymuje z tej formy 

ocenę niedostateczną, którą może poprawić 

➢ kartkówka- zapowiedziana lub niezapowiedziana; obejmuje materiał do trzech ostatnich 

tematów lekcyjnych; ocenę niedostateczną z zapowiedzianej kartkówki można poprawić 

w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni 

➢ odpowiedź ustna- odpowiedź obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów lekcji 

➢ zadania domowe- Uczeń ma obowiązek rozwiązywać zadania domowe, które mogą (nie 

muszą) podlegać ocenie 

➢ karty pracy 

➢ aktywność/praca na lekcji- Uczeń może zdobyć plus za przejaw pozytywnej aktywności 

na lekcji (trzy plusy oznaczają ocenę dobrą, cztery plusy – ocenę bardzo dobrą i pięć 

plusów – ocenę celującą); uczeń może otrzymać minus za przejaw negatywnej 

aktywności na lekcji: brak pracy, czy wiedzy z materiału omówionego na trzech 

ostatnich lekcjach oraz brak zadania domowego; trzy minusy dają ocenę niedostateczną 

➢ konkursy przedmiotowe- uczeń może zostać nagrodzony oceną za udział w konkursie 

przedmiotowym 

4. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w semestrze, które ma obowiązek zgłosić na 

początku zajęć. W przypadku kolejnego nieprzygotowania Uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

5. Uczeń przychodzący do szkoły po chorobie ma obowiązek nadrobić niepisany sprawdzian 

lub zapowiedzianą kartkówkę w ciągu dwóch tygodni.  

6. Uczeń ma obowiązek noszenia zeszytu przedmiotowego i podręcznika na każdą lekcję 

(dopuszcza się jeden podręcznik na ławce). 

7. Sprawdzone, ocenione prace pisemne są udostępniane Uczniom na lekcji i omawiane przez 

Nauczyciela. Sprawdzone, ocenione i omówione prace pisemne są udostępniane Uczniom i 

ich Rodzicom do końca trwania danego roku szkolnego. 

8. W przypadku przyłapania Ucznia na nieuczciwej, niesamodzielnej pracy lub samodzielnej 

zmianie grupy na sprawdzianie, otrzymuje on ocenę niedostateczną z wagą trzy oraz ujemne 

punkty z zachowania. 

9. W przypadku wykrycia plagiatu Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą trzy oraz 

traci możliwość poprawy tej oceny. 

10. Poprawianie ocen cząstkowych: 
➢ Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu / testu może ją poprawić jeden raz 

w ciągu 14 dni w terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym. 



➢ Uczeń nieobecny na sprawdzianie / teście ma obowiązek napisać sprawdzian / test w ciągu 14 

dni od powrotu do szkoły  w terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym. W przypadku nie 

wywiązania się z tego obowiązku uczeń pisze sprawdzian / test na najbliższej odbywającej się 

lekcji. 

➢ Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze  sprawdzianu. Do dziennika obok oceny 

uzyskanej wpisuje się ocenę poprawioną. 

➢ Ocena niedostateczna z kartkówki może być poprawiana. 

➢ W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej w wyniku klasyfikacji śródrocznej 

jest zobowiązany do zaliczenia treści edukacyjnych z I okresu nauki w terminie do końca marca. 

Nauczyciel uczący podaje zakres materiału niezbędny do zaliczenia przez ucznia. 

11. Wagi ocen: 

➢ sprawdzian, praca klasowa, test, konkursy przedmiotowe – waga 3 i kolor czerwony w 

dzienniku 

➢ odpowiedź ustna zapowiedziana, kartkówka zapowiedziana, praca własna w domu ( 

dodatkowe zadana indywidualne np. prezentacje multimedialne, referaty ) – waga 2 i 

kolor zielony w dzienniku 

➢ kartkówka niezapowiedziana, karty pracy niezapowiedziane, odpowiedz ustna 

niezapowiedziana, praca na lekcji, zadania domowe, karty pracy, praca w grupach, 

zeszyty, zeszyty ćwiczeń, aktywność – waga 1 i kolor niebieski w dzienniku 

➢ ocena dobra uzyskana z trzech plusów, bardzo dobra uzyskana z czterech plusów, ocena 

celująca uzyskana z pięciu plusów lub ocena niedostateczna uzyskana z trzech minusów 

bądź dwóch nieprzygotowań do zajęć jest oceną za aktywność, pracę na lekcji więc z 

wagą 1 i oznaczona kolorem niebieskim 

➢ oceny poprawione ze sprawdzianów są wpisywane z wagą 3 kolorem żółtym. 

12. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

➢ przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela obowiązkowych form 

sprawdzania wiedzy np. sprawdzianów, kartkówek i innych zadań; 

➢ uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych 

niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 

➢ skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy w tym 

konsultacji indywidualnych 

➢ uczeń, który chciałby uzyskać ocenę wyższą od przewidywanej zgłasza się do 

nauczyciela w ciągu 3 dni od terminu ogłoszenia ocen przewidywanych; 

➢ w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia, nauczyciel informuje ucznia o zakresie 

treści (wiadomości i umiejętności), które należy poprawić, ustala z uczniem termin 

poprawy lub wykonania zaległych zadań. 

13. Nauczanie zdalne: 

➢ Obowiązują zasady oceniania i prowadzenia zajęć określone w statucie szkoły i 

regulaminie kształcenia na odległość. 

➢ Uczeń zobowiązany jest do aktywnego i pełnego uczestnictwa w zajęciach. W 

przypadku niemożności udziału w lekcji, uczeń ma obowiązek uprzedzić o tym 

nauczyciela.  

➢ Uczeń zobowiązany jest do terminowego odsyłania zadań wyznaczonych przez 

nauczyciela oraz w przypadku nieobecności nadrabiania bieżącego materiału.  

➢ Podstawowym narzędziem współpracy z nauczycielem jest aplikacja Meet oraz 

Clasroom.  

14. Pozostałe postanowienia: 

➢ Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy ze strony nauczyciela w celu wyjaśnienia 

niezrozumiałych zagadnień i uzupełnienia braków. Może w tym celu korzystać z formy 

zajęć dodatkowych organizowanych przez nauczyciela. 

➢ Uczeń otrzymuje na lekcjach ustną informację na temat otrzymywanych ocen z chemii, 

czynionych postępów w nauce, w tym uzasadnienie wystawionych ocen. Informowanie 

o ocenach z chemii odbywa się według procedury i zasad przyjętych w szkole.  



➢ Uczeń obowiązany jest aktywnie uczestniczyć w lekcjach chemii, rzetelnie 

przygotowywać się do tych lekcji, odrabiać prace domowe, dotrzymywać uzgodnionych 

z nauczycielem terminów, prowadzić zeszyt przedmiotowy, pisać starannie, estetycznie 

wykonywać rysunki, wykresy i tabele, przestrzegać przepisów BHP pracowni 

chemicznej, posiadać na lekcjach podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania 

i rysowania, po lekcji przeczytać odpowiedni materiał z podręcznika, co stanowi 

podstawę do przygotowania się do przyszłej kontroli wiedzy.  

➢ W przypadku nieobecności na lekcji chemii uczeń ma obowiązek dowiedzieć się czego 

dotyczyła lekcja, jaką pracę domową zadano, czy zapowiedziano sprawdzian lub 

kartkówkę i jakiego materiału lekcyjnego kontrola ma dotyczyć oraz jakie inne ustalenia 

poczyniono na lekcji. Następnie uczeń powinien uzupełnić braki i przygotować się do 

lekcji. 

➢ Uczeń jest zobowiązany zapoznać się z aktualnie obowiązującą treścią PZO z chemii. 

➢ Uczeń ma bezwzględny obowiązek stosowania się do przepisów BHP na lekcjach 

chemii, a w tym, przestrzegania regulaminu pracowni chemicznej. 

 

 

 


