
Przedmiotowe zasady oceniania z chemii dla klasy VII i  VIII  
Szkoły Podstawowej nr 37 

1. Oceny wystawiane będą w obowiązującej 6-cio stopniowej skali (od 1-6) oraz znakiem "+" . 
2. Na ocenę semestralną (roczną) wpływają oceny, które można otrzymać za wymienione niżej 

elementy : 
a) prace klasowe - godzinny sprawdzian wiadomości z danego działu zapowiedziany i 

wpisany tydzień wcześniej, 
b) sprawdziany - obejmujące wiedzę z trzech ostatnich tematów zapowiedziane i wpisane 

na lekcji poprzedzającej, 

c) kartkówki – zapowiedziany krótki sprawdzian wiadomości z ostatniego tematu, 
d) odpowiedź ustną, 

e) samodzielną pracę na lekcji 
f) pracę w grupach 
g) aktywność  

6 plusów  =  celujący; 6 minusów  =  niedostateczny 
h) prace domowe, 

i) samodzielne opracowanie tematu i prezentacja. 

3. Uczeń, w przypadku nieobecności na zajęciach ma obowiązek  napisać zaległą pracę klasową, 

sprawdzian lub kartkówkę w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły lub w terminie 

ustalonym z nauczycielem. Brak oceny z danej pisemnej formy sprawdzenia wiedzy skutkować 

będzie przy obliczaniu średniej ważonej dla oceny semestralnej lub rocznej wliczeniem 

wartości „1”. Nauczyciel biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu i rozkład materiału może 

zwolnić ucznia z obowiązku napisania danej kartkówki.  

4.  Nieobecność ucznia na sprawdzianie zaznacza się wpisaniem wyrażenia „nb”. 

5. Można poprawić ocenę z pracy klasowej i sprawdzianu tylko raz, w terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela. 

 
6. Oceny z odpowiedzi ustnych,  zadań domowych, pracy na lekcji i kartkówek – sprawdzające 

systematyczną pracę ucznia – nie podlegają poprawie.  
 
7. Za pracę dodatkową uczeń może otrzymać ocenę. 

 
8. Ocena semestralna ( końcoworoczna ) jest poprawiana poprzez poprawy poszczególnych prac 

klasowych lub sprawdzianów w terminach wyznaczonych przez nauczyciela. Każda ocena 
otrzymana z pracy poprawkowej jest odnotowywana w edzienniku i brana pod uwagę przy 
wystawianiu oceny semestralnej (końcoworocznej). 

 
9. Uczeń klasy  VII i VIII – dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie  oznaczone jako 

„np.”   
 
10. Podstawą do wystawienia oceny semestralnej (końcoworocznej) z chemii jest średnia ważona 

uzyskanych ocen cząstkowych. Każda ocena cząstkowa ma swoją wagę: 
 

 

FORMA SPRAWDZANIA WIEDZY WAGA 

praca klasowa 4 

sprawdzian 3 

konkurs 1 – 3 m. 3 

kartkówka  2 

aktywność 2 



prezentacja referatu, projektu 2 

praca grupowa 2 

praca indywidualna (samodzielna) 2 

praca domowa 1 

odpowiedź 1 

praca na lekcji – karta pracy 1 

praca dodatkowa 1 

 

 
 

11. Ocenę proponowaną śródroczną i roczną wystawia się na podstawie średniej ważonej: 

0-1,74      – niedostateczny;  
1,75-2,74 – dopuszczający;  
2,75-3,74 – dostateczny;  

3,75-4,74 – dobry;  
4,75-5,5   – bardzo dobry  
powyżej 5,5 – celujący  

12. Ocena proponowana na semestr lub koniec roku  może różnić się od ostatecznej, ale nie może 

być niższa niż wynika ze średniej ważonej. 
 

13. Wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania dostosowane są do indywidualnych 
potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 
szkole zgodnie z zaleceniami opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradn i 

specjalistycznej. 
 

14. Przy ocenianiu stosowana jest następująca punktacja procentowa: 
 

      95% ≤ x ≤ 100%              celujący  

      92% ≤ x < 95%                bardzo dobry  + 
      85% ≤ x < 92%                bardzo dobry 

      82% ≤ x < 85%                dobry + 
      71% ≤ x < 82%                dobry 
      68% ≤ x < 71%                dostateczny + 

      51% ≤ x < 68%                dostateczny 
      48% ≤ x < 51%                dopuszczający + 

      31% ≤ x < 48%                dopuszczający 
      25% ≤ x < 31%                niedostateczny + 
       x < 25%                          niedostateczny 

 
15. Ocenione: 

a) sprawdziany i prace klasowe uczniowie dostają do wglądu na lekcji, następnie zwracają 
nauczycielowi, który je przechowuje do końca semestru (roku szkolnego). Rodzic ma 
możliwość zapoznania się z pracą dziecka podczas konsultacji u nauczyciela przedmiotu. 

b) kartkówki, sprawdzające systematyczną pracę dziecka i jego przygotowanie do lekcji, 
uczeń zatrzymuje dla siebie. 

16. Informacje o ocenach cząstkowych są wpisywane na bieżąco do dziennika. 
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