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Przy ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów z chemii obowiązują wszystkie
kryteria zawarte w wewnątrzszkolnym systemie oceniania oraz poniższe zasady szczegółowe.
FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
1. Formy ustne: odpowiedzi, aktywność na lekcjach.
2. Formy pisemne: sprawdziany, kartkówki, zeszyty ćwiczeń-zadania domowe.
3. Prowadzenie zeszytów i notatek. (uzupełnione zeszyty)
ZASADY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
4. W ciągu semestru uczeń musi otrzymać przynajmniej trzy oceny cząstkowe przy jednej
godzinie chemii tygodniowo lub cztery przy dwóch.
5. Sprawdziany
(testy) są przeprowadzane po każdym zrealizowanym dziale
programowym. Ocenione sprawdziany uczniowie otrzymują tylko do wglądu, nauczyciel
zatrzymuje je do końca roku szkolnego, prace pisane ołówkiem nie będą sprawdzane.
Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu do
2 tygodni od daty oddania pracy.
6. Kartkówki z bieżącego materiału (3 ostatnie lekcje) mogą być przeprowadzane
bez wcześniejszej zapowiedzi; poprawić można tylko ocenę niedostateczną.
7. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji; nie ma
możliwości poprawy żadnej oceny z odpowiedzi ustnej.
8. Uczeń może zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyny
nie więcej niż raz w semestrze przy jednej godzinie tygodniowo, dwa razy
w semestrze przy dwóch godzinach tygodniowo.
9. Prace pisemne ocenia się w skali punktowej przeliczanej na oceny wg następujących
kryteriów:
celujący
100% pkt z prac pisemnych dotyczących wymagań
nadobowiązkowych
bardzo dobry 99% - 90% pkt
dobry
89% - 75% pkt
dostateczny
74% - 51% pkt
dopuszczający 50% - 30% pkt
10. Nie ma możliwości poprawy oceny niedostatecznej uzyskanej za ściąganie.
11. Uczeń nieobecny w szkole podczas sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki musi
wykonać wymagane zadanie do 2 tygodni od daty jego przeprowadzenia.
12. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr, ma obowiązek nadrobić
zaległości w zakresie i czasie wskazanym przez nauczyciela.
13. Nauczyciel może dodatkowo promować w formie oceny uczestnictwo ucznia w kole
przedmiotowym i reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych.
14. Uczeń mający braki w zakresie wiadomości i umiejętności ma obowiązek uczestniczenia
w konsultacjach.
15. W przypadkach losowych uczeń może być oceniany według indywidualnie przyjętych dla
niego zasad.
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego trwa przez cały okres edukacji w
gimnazjum; w klasie 3 wzrasta liczba powtórek i zajęć utrwalających

