
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASIE SIÓDMEJ 
1) Uczeń powinien mieć na lekcji: 
1. Zeszyt przedmiotowy w kratkę. 
2. Podręcznik 

 
2) Wymagania ogólne: 
1. Zeszyt przedmiotowy prowadzony systematycznie: wpisywane daty, tematy, numery lekcji, pełne notatki z            

lekcji, odrobione zadania domowe.  Brak zeszytu należy zgłosić na początku lekcji. 
2. Aktywne uczestnictwo w lekcji, systematyczne przygotowanie do lekcji, wypełnianie obowiązków i poleceń            

nauczyciela. 
3. Systematyczne rozwiązywanie zadań domowych pisemnych i ustnych 

 
3) FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA UCZNIA 
1. Ocenianie odpowiedzi pisemnych: 

● Kartkówki (ok. 15 min.)- sprawdzanie opanowania materiału z ostatnich trzech tematów (nie            
zapowiedziane)- waga 3; 

● Sprawdziany pisemne (ok. 45 min.) obejmujące dany dział (zapowiedziane tydzień wcześniej, z            
podanym zakresem). W przypadku nieobecności, uczeń musi uzgodnić z nauczycielem termin zaliczenia             
materiału objętego sprawdziany - waga 5.  

● Karty pracy-waga 3; 
2. Ocenianie odpowiedzi ustnych- waga 4: 

Podstawą oceny jest rzeczowość, stosowanie języka przedmiotu, formułowanie dłuższych wypowiedzi. Przy           
odpowiedzi obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji powtórzeniowej z              
całego działu. „Nieprzygotowanie” nie dotyczy lekcji powtórzeniowych.  

●  Ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć, doświadczenia, eksperymenty; 
● Odpowiedzi opisujące pojęcia, właściwości, prawa itp. 
● Projekty, prezentacje; 

3. Ocena zeszytu przedmiotowego-waga2; 
4. Ocena pracy uczniów  na lekcji-waga 3 : 

● Oceny pozytywne za właściwy udział w lekcji i przygotowanie do niej 
● Ocena negatywna w przypadku systematycznego nieprzygotowania do lekcji  

oraz niewykonywania ćwiczeń i poleceń w czasie lekcji; 
5. Rozwiązywanie zadań rachunkowych. Podstawą oceny jest znajomość odpowiednich praw i wzorów,           

samodzielność pracy i poprawność rozwiązania –waga 4.  
6. Ocenianie osiąganych wyników  w konkursach przedmiotowych, szkolnych i innych –waga 5-6. 

 
4) Dopuszcza się możliwość poprawiania ocen ze sprawdzianów, kartkówek po uzgodnieniu z nauczycielem            

terminu i miejsca poprawy. Uzyskana w ten sposób ocena jest wpisywana do dziennika.  
5) Oceny końcowe nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Największą wartość mają oceny ze             

sprawdzianów. W ocenie rocznej uwzględnia się ocenę za I semestr. 
6) Jeżeli uczeń chce uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę roczną musi poprawić oceny z tych              

sprawdzianów, które napisał na niższy stopień niż ocena, którą pragnie otrzymać.  
7) Uczniowie są oceniani w sześciostopniowej skali ocen. Stosuje się również plusy i minusy przy              

ocenach. 
8) Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie dwa razy w semestrze na początku lekcji, jeżeli nauczyciel             

zapowiedział sprawdzian, kartkówkę lub inne formy oceniania wówczas uczeń nie może zgłosić            
nieprzygotowania. 
 


