
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII    
 

Formy sprawdzania wiadomości: 
 
Odpowiedzi ustne z trzech ostatnich lekcji 
Mini kartkówki niezapowiedziane z  ostatniej  lekcji  lub zadania domowego 
(oceniane  na  punkty, które  po  realizacji  określonego  materiału  będą   sumowane i  przeliczone  
na  określoną  ocenę) 
Kartkówki z trzech lekcji zapowiedziane z wyprzedzeniem tygodniowym. 
( kartkówki niezapowiedziane mają rangę oceny  z ustnej odpowiedzi) 
Sprawdziany podsumowujące określony dział zapowiedziane z jednotygodniowym  wyprzedzeniem 
(ocena ma znaczący wpływ na ocenę semestralną) 
Zadania domowe : 
- za brak zadania domowego uczeń otrzymuję ocenę niedostateczną  
- jeśli uczeń nie odrobił zadania domowego jest zobowiązany uzupełnić braki na następne zajęcia  
- nauczyciel ocenia zadania domowe w sposób losowy  
Przed rozpoczęciem lekcji uczeń może zgłosić na kartce nieprzygotowanie do lekcji (nie nauczył się 
od 1-3 tematów lub nie odrobił  zadania domowego) 
- dwa razy w semestrze przy dwóch godzinach tygodniowo  
- jeden raz w semestrze przy jednej godzinie tygodniowo 

 WAGI  OCEN : 

 Sprawdzian --  waga  4 

 Odpowiedź  ustna  - waga  3 

 Kartkówka  I --  waga  1 

 Kartkówka  II –waga  2 

Zadania  domowe, praca  na  lekcji, aktywność -- waga  1 

 
SKALA  OCEN : 
0%  -  39%  niedostateczny 
40%  -  49%  dopuszczający 
50%  -  69%  dostateczny 
70%  -  84%  dobry 
85%  -  95%  bardzo  dobry 
96%  -  100%  celujący 
 

Uwaga!!! Aktywność ucznia na lekcji może mieć wpływ na ocenę semestralną lub końcoworoczną. 
Asystowanie podczas doświadczeń na lekcji jest wyróżnieniem i nie podlega ocenie 
Uczeń ma obowiązek: 
- Brać aktywny udział w lekcji 
- Przynosić na każda lekcję zeszyt przedmiotowy ,podręcznik, zeszyt ćwiczeń, układ okresowy oraz 
wskazane przez nauczyciela inne pomoce dydaktyczne. 
-zachowywać się kulturalnie, przestrzegać regulaminu pracowni chemicznej  
- nie korzystać z telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3.i innych urządzeń nagrywających  
Uczeń ma prawo: 
- zwrócić się o pomoc do nauczyciela  o wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień omawianych na 
lekcji 
 
 

 

 

 

Uwaga!! 

1.Uczniowie nieobecni w dniu  zapowiedzianego sprawdzianu , kartkówki  oraz mini kartkówki  
z powodu 1-2 dniowej nieobecności piszą pracę na najbliższej lekcji. 
2. W przypadku dłuższej nieobecności nowy termin sprawdzianu, kartkówki ustala uczeń z 
nauczycielem,  po  uprzednim usprawiedliwieniu  godzin  
( nie później niż  2  tygodnie po  powrocie  do  szkoły). 
3. Sprawdziany oraz wskazane przez nauczyciela kartkówki można poprawiać (tylko na 
konsultacjach) w terminie dwóch tygodni od dnia podania oceny przez nauczyciela (w 
uzasadnionych przypadkach, po wyrażenia zgody przez nauczyciela przedmiotu oraz opinii 
wychowawcy klasy termin poprawy można wydłużyć). 
4. Ocena może być poprawiana tylko jeden raz. Każda ocena zostaje wpisana do dziennika 
lekcyjnego i jest brana pod uwagę przy ustalaniu oceny końcowej. 
5.Mini kartkówki  poprawiamy  po wystawieniu  sumarycznej oceny ( poprawa  obejmuje 
materiał  z  ocenionych  kartkówek) 
6.Uczeń, który ściąga  na sprawdzianie lub  kartkówce otrzymuje ocenę ndst i traci prawo do 
poprawy. 

7.Przy  ustalaniu  oceny  semestralnej  lub  końcoworocznej  bierze  się  pod  uwagę  
wszystkie  uzyskane  oceny   w  danym   semestrze.  Nie  przewiduje  się  zdawania   
materiału  po  terminie  wyznaczonym   przez  nauczyciela . 
8.Uczeń zobowiązany jest przystąpić do napisania każdego zaplanowanego 
sprawdzianu i kartkówki oraz systematycznej pracy.. 
9. Nie można zgłosić nieprzygotowania na 3 tygodnie nauki przed wystawianiem ocen. 

10.Uczniowie, którzy zgłaszają nieprzygotowanie do zajęć z powodu nieobecności   
  (choroba, konkursy, warsztaty, inne)  na lekcjach, zobowiązani są do  
przestrzegania  statutu POSM2st  Zał. nr  11  Wewnątrzszkolny system oceniania  
,który rozwiązuje szczegółowo  powyższe kwestie. 
chemii. 

 

 

 


