PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII
1. Ocenianiu podlegać będą:
a. WYPOWIEDZI USTNE – przynajmniej raz w semestrze, pod względem
rzeczowości,

stosowania

języka

przedmiotu,

umiejętności

stosowania

dłuższych wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość
materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z
całego działu;
b. PRACE KLASOWE – po zakończeniu całego działu, zapowiadane będą na
tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać zadania na ocenę celującą;
c. KARTKÓWKI – obejmować będą materiał z trzech ostatnich lekcji i nie
muszą być zapowiadane;
d. PRACE DOMOWE – na każdej lekcji, przy braku trzech prac domowych
(odnotowanych w zeszycie klasowym i niepoprawionych na kolejną lekcję)
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną ! istnieje możliwość jej poprawy, która
obejmować będzie nieodrobione prace domowe i zadania dodatkowe w
terminie 1 tygodnia od otrzymania oceny niedostatecznej;
e. AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI – uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą jak
zgromadzi pięć plusów. Gdy uzyska ich mniej na koniec semestru mogą zostać
zamienione na oceny niższe;
f. ZESZYT PRZEDMIOTOWY – jeden raz w semestrze;
g. ZESZYT ĆWICZEŃ – przynajmniej raz w miesiącu;
h. PRACE DODATKOWE – schematy, plansze, wykresy, referaty i inne prace
w skali ocen: celująca – bardzo dobra – dobra, lub w postaci plusów
przeliczanych analogicznie jak za aktywność na lekcji;
i. SPRAWDZIANY SEMESTRALNE.

2. W przypadku sprawdzianów pisemnych i kartkówek przyjmuje się skalę punktową
przeliczaną na oceny wg kryteriów:
100-90%

ocena bardzo dobra

89-75%

ocena dobra

74-50%

ocena dostateczna

49-30%

ocena dopuszczająca

29-0%

ocena niedostateczna

Ocenę celującą uzyskuje uczeń, gdy osiągnie 100% punktów i rozwiąże zadania
dodatkowe. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.

3. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianów
jeden raz w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Dla wszystkich chętnych
ustala się jeden termin poprawy. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio
wpisuje się ocenę poprawioną. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia
braków z przedmiotu nauczyciel udzieli mu pomocy.

4. Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonane zostanie na
podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów,
w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są
wspomagające.
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KRYTERIA OCEN Z CHEMII W
KLASACH I, II, III
W ROKU SZKOLNYM 2007/2008
OCENA CELUJĄCA – wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program
nauczania. Uczeń systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł
informacji. Zebrane wiadomości przedstawia w czasie lekcji, jako uzupełnienie tematu.
Bierze udział w konkursach z przedmiotu. Wykonuje prace dodatkowe i doświadczenia
(min. 4 w ciągu semestru).

OCENA BARDZO DOBRA – opanowanie pełnego zakresu materiału i umiejętności
określonych w programie nauczania. Sprawne korzystanie z różnych źródeł informacji.
Wykonanie prac dodatkowych min. 2 w semestrze. Duża aktywność w czasie lekcji.
Zawsze odrobione prace domowe i staranny zeszyt z przedmiotu.

OCENA DOBRA – opanowanie materiału na poziomie dobrym. Wysoka aktywność w
czasie lekcji. Odrobione prace domowe i estetyczny zeszyt z przedmiotu. Biegłe
posługiwanie się informacjami zawartymi w układzie okresowym pierwiastków.

OCENA DOSTATECZNA – opanowanie materiału na poziomie dostatecznym. Średnia
aktywność w czasie lekcji. Odrobione prace domowe i estetyczny zeszyt z przedmiotu.
Poprawne

posługiwanie

się

informacjami

zawartymi

w

układzie

okresowym

pierwiastków.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA - opanowanie materiału na poziomie dopuszczającym.
Niska aktywność w czasie lekcji. Brak prac domowych. Uczeń prowadzi zeszyt z
przedmiotu i poprawnie posługuje się informacjami zawartymi w układzie okresowym
pierwiastków.

OCENA NIEDOSTATECZNA- brak opanowania materiału, brak aktywności w czasie
lekcji, brak prac domowych i brak zeszytu.
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