
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII

zatwierdzone w dniu 04.09.2020

1 Podstawy prawne:
1.1 Statut Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

2 Formy kontroli wiedzy uczniów na lekcjach:
2.1 Kartkówki - krótkie prace kontrolne (mogą być niezapowiedziane) obejmują maksymalnie 

cztery ostatnie tematy lekcji.

2.2 Sprawdziany - obejmują dużą partię materiału wskazaną przez nauczyciela i są 

obowiązkowe. Sprawdzian jest zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

Osoba nieobecna na obowiązkowym sprawdzianie otrzymuje informację wpisywaną do 

dziennika w postaci „0” i musi go napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

2.3 Odpowiedzi ustne.

2.4 Wyznaczone prace domowe.

2.5 Długoterminowe prace ucznia (referaty/prezentacje).

2.6 Grupowe prace doświadczalne (praca w grupie).

2.7 Aktywność uczniów na lekcji - oceniana jest plusami „ + „ i minusami „ - „. Przelicznik 

plusów i minusów na ocenę:

• + + + + + + + celujący

• + + + + + + bardzo dobry plus

• + + + + + bardzo dobry

• + + + + - dobry

• + + + - - dostateczny

• + + - - - dopuszczający

• + ------  niedostateczny

•   niedostateczny

Plusy i minusy, które w pierwszym semestrze nie zostały zsumowane w ocenę za aktywność są 

przenoszone na następny semestr.

2.8 Innym formom oceny nieujętym powyżej wagę przypisuje nauczyciel.

3 Ustalanie ocen cząstkowych (bieżących)
3.1 Oceny cząstkowe (bieżące) ustala się na podstawie następującej skali procentowej:
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Ocena wynik procentowy
celujący 100%

bardzo dobry plus 95-99%

bardzo dobry 90-94%

bardzo dobry minus 89%

dobry plus 85-88%

dobry 75-84%

dobry minus 74%

dostateczny plus 70-73%

dostateczny 60-69%

dostateczny minus 59%

dopuszczający plus 55-58%

dopuszczający 40-54%

dopuszczający minus 39%

niedostateczny 0-38%

4 Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej.
4.1 Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel korzysta ze średniej ważonej:

■ sprawdziany- waga 4,

■ kartkówki - waga 2

■ odpowiedzi ustne - waga 2,

■ aktywność na lekcji - waga 1,

■ praca w grupie - waga 1,

■ prace domowe w tym długoterminowe- waga 1.

Średnia ważona = suma iloczynów(ocena x waga)/suma iloczynów (waga x ilość ocen 

danej wagi)

Zakresy wartości średniej ważonej odpowiadające danej ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej/ 

rocznej znajdują się w Statucie Szkoły.

4.2 Ocenę pozytywną na koniec roku szkolnego może otrzymać uczeń, który w drugim półroczu 

uzyska średnią ważoną minimum 1,51. W przeciwnym razie uczeń otrzymuje na koniec roku 

ocenę niedostateczną.

4.3 W przypadku uzyskania przez ucznia 3 i więcej „0” (zer) za nieobecność na 

zapowiedzianych sprawdzianach, kartkówkach nauczyciel ma prawo wystawić ocenę 

śródroczną lub roczną niższą niż wynikającą ze średniej ważonej.
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5 Wgląd w sprawdzone i ocenione kartkówki i sprawdziany.
5.1 Sprawdzone i ocenione prace udostępnione są do wglądu uczniom i ich rodzicom (prawnym 

opiekunom) wyłącznie na terenie Liceum i w obecności nauczyciela, który je sprawdził i 

ocenił.

6 Zasady poprawiania ocen.
6.1. Oceny z odpowiedzi, kartkówek, prac domowych, prac długoterminowych, grupowych 

prac doświadczalnych nie podlegają poprawie.

6.2. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, uczeń 

powinien przystąpić do sprawdzianu poprawkowego.

6.3. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania jednej oceny (innej niż niedostateczna) 

z wybranego sprawdzianu w semestrze.

6.4. Przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę obie oceny (ocenę 

ze sprawdzianu i ocenę z poprawy sprawdzianu).

6.5. Uczniowi, który nie pisał sprawdzianu zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie 

nauczyciel wstawia ocenę niedostateczną z niezaliczonego materiału, która nie podlega 

poprawie.

6.6. Za niesamodzielną pracę podczas prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki) uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie.

6.7. Każdy uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną ma 

obowiązek poprawić tę ocenę na zasadach określonych w statucie (rozdział X, §67, pkt 

7). Brak poprawy śródrocznej oceny niedostatecznej, skutkuje wystawieniem 

przewidywanej oceny rocznej niedostatecznej.

6.8. Najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem wystawienia ocen rocznych, po zapoznaniu 

się z przewidywaną dla niego oceną roczną, uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi 

chęć poprawienia przewidywanej oceny rocznej (jeżeli chciałby poprawić proponowaną 

ocenę). Termin poprawy ustala wspólnie z nauczycielem.

6.9. Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą niż proponowana przez nauczyciela, jeżeli 

spełnione są równocześnie następujące warunki:

a. uczeń opuścił nie więcej niż 20% przeprowadzonych zajęć lekcyjnych,

b. uczeń w danym roku szkolnym uzyskał ze sprawdzianów i kartkówek oraz odpowiedzi 

więcej niż 50% ocen wyższych niż ocena zaproponowana przez nauczyciela wynikająca 

ze średniej ważonej.

c. uczeń opuścił nie więcej niż jeden zapowiedziany sprawdzian

6.10. Jeżeli uczeń spełnia równocześnie wszystkie warunki określone w

podpunktach: 6.9 a., 6.9 b. i 6.9 c. wówczas przystępuje do pisemnego sprawdzianu 

obejmującego zagadnienia realizowane w danym roku szkolnym.
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7 . Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.
7.1. Uczeń może raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to 

sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek).

7.2. Nieprzygotowanie należy zgłaszać przed lekcją i jest ono odnotowane w dzienniku.

7.3. W przypadku zaistniałej trudnej sytuacji życiowej dla ucznia oraz po dłuższej, 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń może zgłosić nieprzygotowanie, które 

nie będzie odnotowane w dzienniku.

7.4. Zgłaszanie nieprzygotowań zawiesza się na miesiąc przed wystawieniem ocen 

śródrocznych i rocznych.

8 . Dostosowanie wymagań dla uczniów z orzeczeniem z poradni psychologiczno- 
pedagogicznej

8.1 Nauczyciel oceniając prace uczniów nie uwzględnia błędów ortograficznych, jeśli nie 

zakłócają i nie zmieniają sensu wypowiedzi.

8.2 Uczniowie mają prawo do pisania prac lub notatek z lekcji na komputerze osobistym.

8.3 Uczniowie, którzy mają prawo do wydłużonego czasu na pracach pisemnych otrzymują 

mniejszą ilość przykładów do przeanalizowania w zadaniach niż pozostali uczniowie.

9 Przy jednej godzinie chemii tygodniowo ilość ocen, które musi uzyskać uczeń wynosi 
minimum 2, a w przypadku dwóch i więcej godzin tygodniowo minimalna ilość ocen 

wynosi 3; w przypadku ucznia klasy maturalnej minimalna liczba ocen otrzymanych 

przez ucznia w ciągu okresu od klasyfikacji śródrocznej do klasyfikacji rocznej 
wynosi 2 oceny.

10 . Szczegółowe zasady zdawania egzaminu poprawkowego, egzaminu 

klasyfikacyjnego, trybu podwyższania ocen rocznych określa Statut Szkoły I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Nauczyciele chemii I LO w Kielcach
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