
Przedmiotowy System Oceniania (chemia/ przyroda) 

Narzędzia obserwacji osiągnięć uczniów.  

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania.  

2. Każdy uczeń zna kryteria oceniania.  

3. Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów, każdej formie przypisana jest odpowiednia 

waga oceny odnotowana w dzienniku elektronicznym. 

 

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się poprzez ocenę następujących form aktywności uczniów: 

 

1. Prace klasowe /sprawdziany/ testy są obowiązkowe i zapowiedziane przez nauczyciela co najmniej z 

tygodniowym wyprzedzeniem. Są oceniane w skali 1-6; waga oceny  10 

2. Kartkówki (obejmują materiał z ostatnich 3 tematów lekcyjnych, nie muszą być wcześniej zapowiedziane 

przez nauczyciela ) są oceniane w skali 1-5; waga 7 

3. Aktywność na lekcji jest oceniana w skali 1-6; waga 4 

4. Odpowiedź ustna jest oceniana w skali 1-6; waga 10  

5. Zadania domowe są oceniane w skali 1-6; waga 5 

6. Prace długoterminowe (referaty, plakaty, prezentacje multimedialne, doświadczenia, projekty klasowe) są 

oceniane w skali 1-6; 

7. Diagnozy osiągnięć ucznia - są oceniane procentowo i nie są liczone do średniej ocen. 

8. Uczeń otrzymuje poprawioną pracę klasową i kartkówkę do wglądu na lekcji  

9. Oceny niedostateczne uczeń dobrowolnie może poprawić po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem, 

który wyznacza termin i  formę poprawy oceny.  

10. Uczeń nie ma prawa do ściągania na sprawdzianach i klasówkach, takie próby kończą się oceną 

niedostateczną.  

11. Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do lekcji. Uczeń nieprzygotowany zgłasza nauczycielowi 

swoje nieprzygotowanie na początku lekcji. Prawo zgłaszania nieprzygotowania nie obowiązuje w 

przypadku zaplanowanej na tę lekcję i zapowiedzianej wcześniej pisemnej lub ustnej formy sprawdzenia 

wiedzy. Liczba np do lekcji w ciągu półrocza jest uzależniona od liczby godzin danego przedmiotu w 

tygodniowym planie lekcji:  

 

Liczba godzin przedmiotu w tygodniu 1 2 

Liczba np 1 2 

 

Kolejne nieprzygotowania skutkują oceną niedostateczną. 

 

 

Ocenianie prac pisemnych: wg procentu możliwych do zdobycia punktów: 

 

Ocena celująca 95% - 100% 

Ocena bardzo dobra 85 % - 94 % 

Ocena dobra 70 % - 84 % 

Ocena dostateczna 50 % - 69 % 

Ocena dopuszczająca 30 %- 49 % 

Ocena niedostateczna 0 %- 29 % 

 
 


