
Kryteria oceniania z chemii w Szkole Podstawowej nr 3 im. Z. Herberta 

we Wronkach 
 

 

1.  Za pomocą jakich narzędzi odbywa się ocenianie uczniów na lekcjach  chemii ? 

sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace długoterminowe, prace domowe, aktywność 

i zadania na lekcji.   

  

2.   Z  jaką częstotliwością uczniowie są oceniani? 
sprawdziany (całogodzinne) ok. 2 w semestrze zwykle po każdym dziale, kartkówki (10 - 20 

min) – kilka razy w semestrze, odpowiedzi ustne co najmniej 1 w każdym semestrze, prace 

długoterminowe zależnie od potrzeb, prace domowe (ustne lub pisemne) po większości 

przeprowadzonych lekcji.  

3.  Co podlega ocenie na lekcjach  chemii? 
przygotowanie do lekcji, praca na lekcji, zadania domowe,  prezentacje multimedialne, 

projekty, prowadzenie zeszytu i ćwiczeń, przygotowanie do zapowiedzianych lekcji 

powtórkowych. 

4. Kartkówki i sprawdziany są  oceniane punktowo wg następującej skali, obowiązującej w 

szkole: 

-          od 97% do 100% celujący 

-          od 88 % do 96% - bardzo dobry  

-          od 71 % do 87 % - dobry  

-          od 46 % do 70 % - dostateczny 

-          od 31 % do 45 % - dopuszczający 

-          od 0 % do 30 % - niedostateczny  

 

5. Prace domowe: 

- w formie pisemnej lub ustnej,  

- można  jeden raz w ciągu semestru zgłosić brak pracy domowej 

- w razie niezgłoszenia braku pracy domowej i odkryciu tego faktu przez nauczyciela uczeń 

otrzymuje stopień niedostateczny, 

- jeżeli uczeń wykona pracę domową nieprecyzyjnie lub z błędami, nie otrzymuje stopnia 

niedostatecznego lecz wskazanie nauczyciela  gdzie i jaki błąd popełnił , jest więc 

zobowiązany wykonać ją powtórnie (tym razem bez względu jak ją wykona, może otrzymać 

stopień ), 

- każda obowiązkowa praca domowa musi być odrobiona lub uzupełniona, 

- brak zeszytu lub ćwiczeń przy zadanej pisemnej pracy domowej jest równoznaczny z 

brakiem pracy domowej. 

6. Nieprzygotowania do lekcji (kropki) 

a) Uczeń  może zgłosić  na początku lekcji, że nie jest przygotowany, bez podania przyczyny 

i konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej odpowiednio:  

przy 1 godzinie przedmiotu w tygodniu obowiązuje 1 nieprzygotowanie, przy 2 godzinach 2 

nieprzygotowania 

b) Za brak przygotowania do lekcji uważać należy: 

brak gotowości do kontroli ustnej, bądź pisemnej /kartkówki/, brak zeszytu przedmiotowego 

lub ćwiczeń  

Fakt powtarzającego się braku zeszytu przedmiotowego (bez pisemnej pracy domowej), 

nauczyciel odnotowuje w zeszycie uwag. Uwaga traktowana jest jako zaniedbywanie 

obowiązków, lekceważący stosunek do przedmiotu i  ma odzwierciedlenie w ocenie z 

zachowania ucznia. 

c) Uczeń , który zatai przed nauczycielem fakt nieprzygotowania się do lekcji i odkryciu tego 

faktu przez nauczyciela w trakcie lekcji otrzymuje stopień niedostateczny. 

d) Uczeń , który w semestrze nie zgłosi , ale i nie zatai przed nauczycielem nieprzygotowania 

się do lekcji, otrzymuje na koniec ocenę cząstkową bdb. 



e) Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania się do lekcji powtórzeniowej lub do 

sprawdzianu, z wyjątkiem tych osób, które przyszły na lekcje bezpośrednio po długotrwałej 

usprawiedliwionej nieobecności (min. 2 tygodnie). Uczeń, po długotrwałej nieobecności 

zobowiązany jest w ciągu tygodnia zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu 

sprawdzenia osiągnięć. W razie nieobecności ucznia w tym terminie nauczyciel ma prawo w 

dowolnej chwili sprawdzić w toku zajęć szkolnych, czy uczeń opanował treści nauczania i  

umiejętności z zakresu tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń odmawia przystąpienia do sprawdzianu 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 

7. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie do lekcji oraz brak pracy domowej przy sprawdzaniu 

obecności przez nauczyciela. 

8. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawy dwóch ocen  niedostatecznych w 

semestrze w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny.  

9. Na lekcjach chemii nie obowiązują poprawy ocen niedostatecznych z odpowiedzi ustnych 

obejmujących trzy jednostki lekcyjne! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


