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Zasady ogólne 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Przy ocenianiu nauczyciel 

uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

2. Ocena semestralna/końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych  

i nie można jej podważyć żadnym sprawdzianem czy odpowiedzią. 

3.Formy oceniania: testy/prace klasowe/sprawdziany, odpowiedzi ustne i pisemne, projekty, 

zadania domowe, zadania dodatkowe, aktywność i inne. 

4. Uczeń na każdą lekcje zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy  

i podręcznik. 

 

Sprawdziany: 

- zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, uczeń zna zakres sprawdzanych 

umiejętności i wiadomości, oddawane są w ciągu 2 tygodni, 

- uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną i dopuszczającą może    ją 

poprawić w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzianów przez nauczyciela, termin ten 

zwany   poprawkowym, 

jest  jeden  dla  wszystkich  uczniów  danej  klasy  i  jest  ustalany  z  nauczycielem  w  dniu  

oddawania  sprawdzianów; ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika, 

- w przypadku długotrwałej nieobecności, uczeń jest zobowiązany ustalić indywidualnie 

termin sprawdzianu na 1 lekcji chemii po powrocie do szkoły, 

- jeżeli uczeń nie napisze  sprawdzianu w wymaganym terminie otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

Kartkówki / Odpowiedź ustna: 

- nie muszą być zapowiedziane i  mogą być poprawiane za zgoda nauczyciela, 

- obejmują materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych lub umiejętności wskazanych 

przez nauczyciela, 

- dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie, za każde następne 

nieprzygotowanie  uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; nieprzygotowanie należy zgłosić 

na początku lekcji, 

- na lekcjach powtórkowych nie można zgłosić nieprzygotowania. 

 

Aktywność: 

- obejmuje: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach, udział w 

projektach, udział w konkursach oraz zajęciach pozalekcyjnych, 

- nagradzana jest plusami lub oceną (5 plusów - ocena bardzo dobra). 

 

Zadania domowe: 

- są obowiązkowe, 

- brak zadania domowego odnotowywany jest w dzienniku znakiem ( - ); fakt ten należy 

zgłosić na początku lekcji, 



- za nieprawidłowo odrobioną pracę domową uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, ale 

ma obowiązek ją poprawić na następną lekcję, w przeciwnym przypadku uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną, 

- powyżej 3 dni roboczych nieobecności w szkole uczeń może nie mieć wykonanego zadania 

domowego, zadanie to musi uzupełnić, w przeciwnym przypadku uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 


