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1. Sprawdzaniu i  ocenianiu  na przedmiocie chemia są: 

 Wiedza określona w podstawie programowej. 

 Umiejętności posługiwania się  układem okresowym  pierwiastków chemicznych        

i wykresem rozpuszczalności 

 Umiejętność wyciągania własnych obserwacji i wniosków z przeprowadzonych 

doświadczeń. 

 Samodzielnie zdobywanie wiedzy i umiejętności z różnych źródeł wiedzy. 

 Aktywność na lekcjach. 

 Praca w grupie. 

 Przestrzeganie przepisów BHP. 

2. Narzędzia sprawdzania i oceniania: 

 Prace pisemne-  

        -  prace klasowe (waga 6),  

       -  sprawdziany (w. 4) po 2 w semestrze, 

       -  kartkówki ( w. 2) ,  

       -  zadania domowe ( w. 1-2) (jeden raz w semestrze można zgłosić brak zadania). 

       -  zadanie dodatkowe do samodzielnego opracowania (w. 3). np. referat, model 

cząsteczki, wykres, plakat 

Odpowiedzi ustne ( w.2) (jeden raz w semestrze można być nieprzygotowanym). 

 Aktywność na lekcji- 5 plusy =bardzo dobry (w. 2) 

 Konkursy:  

szkolny w. 3, gminny w. 4, powiatowy w. 5, wojewódzki w. 6, ogólnopolski w. 7. 

3. Kontrakt z uczniem 

 Uczeń przynosi na lekcję zeszyt i podręcznik. 

 W domu należy przeczytać tekst z podręcznika i notatkę z zeszytu, nauczyć się 

omawianego tematu lekcji. 

 Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne ustala się na podstawie uzyskanych 

ocen-osiągnięć edukacyjnych ucznia. Ocena niedostateczna średnia poniżej od 1.00 

do1.99, dopuszczająca -2.00 -2.74, dostateczna 2.75 -3.74, dobry 3.75-4.74, bardzo 

dobry 4.75-5.49, celujący od 5.5 do 6.0 

 Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń jest  nieobecny na  pracy klasowej, 

to powinien ją napisać w ciągu 2 tygodni od przyjścia do szkoły. Po tym czasie 

wpisana zostaje ocena niedostateczna. 

Każdą ocenę niezadowalającą  ucznia można poprawić w ciągu 2 tygodni na 

popołudniowych zajęciach a waga poprawy jest o jeden niższa. 

 Oceny są wystawione wg odpowiadających im kryteriom procentowych: 

      - ocena 6 co najmniej 95% 

- ocena 5 co najmniej 90% 

- ocena 4 co najmniej 70% 

- ocena 3 co najmniej 50% 

- ocena 2 co najmniej 30% 

- ocena 1 mniej niż     30 %. 

    ● Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadniane na prośbę ucznia . 

    ●   Pozostałe ustalenia oceniania są zgodne z WSO. 



 


