PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z CHEMII
1.Formy sprawdzania wiadomości:
 Przy wypowiedziach ustnych obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji,
w przypadku lekcji powtórzeniowej z całego działu
 Sprawdziany pisemne przeprowadzane będą po zakończeniu każdego działu, zapowiadane
tydzień wcześniej. Zadania w formie krótkiej wypowiedzi, testy wyboru, z luką, zadania
z treścią- mające na celu sprawdzenie wiadomości pamięciowych oraz wymagające
kreatywnego myślenia. W klasach z jedną godziną tygodniowo- jeden sprawdzian w
semestrze, w klasach z dwiema godzinami- dwa sprawdziany w semestrze. Dwie lub trzy
kartkówki w ciągu semestru, obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, oraz sprawdzian
z zadań i reakcji chemicznych
 Testy i prace klasowe będą oceniane skalą punktową przeliczaną na oceny według kryteriów:
celujący:
95-100%
bardzo dobry 94-85%
dobry
84-71 %
dostateczny
70-51 %
dopuszczający 50-31 %
niedostateczny 0-31 %
Kartkówki i sprawdziany z zakresu mniejszą partię materiału:
bardzo dobry : 91-100%
dobry:
90-76%
dostateczny: 75-51%
dopuszczający: 50-34%
niedostateczny: 33-0%
2.Formy poprawy oceny, wystawianie oceny semestralnej i końcowej:
 Prace pisemne zostaną sprawdzone w ciągu dwóch tygodni, kartkówki- tygodnia
 Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu jeden
raz, w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Dla wszystkich chętnych ustala się
termin poprawy. Do dziennika obok oceny poprzedniej wpisuje się ocenę poprawioną.
Jeśli uczeń uzyskał podczas poprawy wyższy stopień, poprzedni nie jest uwzględniany
podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej
 Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany napisać go w wyznaczonym przez
nauczyciela terminie
 Uczeń ma prawo do nie oceniania po dłuższej nieobecności usprawiedliwionej przez okres
ustalony przez nauczyciela
 Uczeń raz w semestrze ma prawo zgłosić, że jest nie przygotowany do zajęć bez podania
przyczyny. Fakt ten zgłasza przed lekcją
 Wystawianie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie
ocen cząstkowych. Przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej
kolejności odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające
 O ocenach cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr, informuje się rodziców na
zebraniach rodzicielskich lub indywidualnie
 Na miesiąc przed wystawieniem oceny końcowej lub semestralnej informuje się rodziców
o zagrożeniu oceną niedostateczną, drogą pisemną ze zwrotnym potwierdzeniem

Do przedmiotowego systemu oceniania z chemii są dołączone kryteria ocen dla poszczególnych klas
gimnazjum.

