
 

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii w Szkole Podstawowej nr 47  

w Sosnowcu 
 

1. Ocenianiu podlegają:  

a) odpowiedzi ustne,  

b) prace pisemne:  

- kartkówki  

- prace klasowe z danego działu,  

c) prace domowe:  

- zadania krótkoterminowe z lekcji na lekcję  

- zadania długoterminowe- referaty, projekty, wykonanie pomocy dydaktycznych, wykonywanie   

doświadczeń, itp.  

d) praca ucznia na lekcji:  

- aktywność indywidualna  

- praca w grupach  

- prowadzenie zeszytu  

e) udział w konkursach i olimpiadach.  

 

2. Kryteria oceny umiejętności i wiadomości:  

 

a) do odpowiedzi uczeń podchodzi z zeszytem przedmiotowym.  

Odpowiedź niesamodzielna to ocena ndst. Zgłoszenie np. po wywołaniu do odpowiedzi to ocena 

ndst. W ocenie odpowiedzi ustnej bierze się pod uwagę logikę, spójność, swobodę i płynność 

wypowiedzi;  

b) kartkówki z trzech poprzednich lekcji mogą być niezapowiedziane i nie można ich poprawiać. 

Zadania klasowe zapowiedziane są tydzień wcześniej i poprzedzone są lekcją powtórzeniową. 

Uczeń może jeden raz poprawić każdą ocenę z pracy klasowej w terminie 2 tygodni od daty 

oddania sprawdzianu przez nauczyciela. Nie można zgłosić np. do lekcji na której jest 

zapowiedziana wcześniej praca pisemna.  

 

Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub zapowiedzianej kartkówce z powodu choroby ma 

obowiązek w ciągu 2 tygodni zgłosić się do nauczyciela i napisać je. Nie zaliczenie w terminie 

skutkuje oceną niedostateczną.  

Punktacja prac pisemnych:  

ndst – 0- 30%  

dop – 31- 50%  

dst – 51- 70%  

db – 71- 90%  

bdb – 91- 99%  

cel – 100%  

Nauczyciel może przerwać sprawdzian lub kartkówkę i wstawić ocenę ndst uczniowi, który 

pracuje niesamodzielnie.  

Ucieczka z lekcji, na której odbywał się sprawdzian skutkuje ocena ndst.  

 

c) krótkie prace domowe krótkoterminowe i aktywność oceniane są znakiem „+”  

3 „+”- bdb  

2 „+”- db  

1 „+” – dst  

 



d) uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i wykonywać zadane prace domowe; za 

brak pracy domowej lub zeszytu z zadaną pracą uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie 

zgłosił nie przygotowania przed lekcją;  

3. Uczeń ma prawo:  

- zgłosić 2 razy w semestrze nieprzygotowanie, które zgłaszamy przed lekcją, zapisując swoje 

nazwisko na tablicy  

- uczeń po dłuższej nieobecności usprawiedliwionej (tydzień lub dłużej) ma prawo do zgłoszenia 

nieprzygotowania na pierwszych zajęciach bez odnotowania tego faktu przez nauczyciela w 

dzienniku lekcyjnym;  

4. Uczeń przeszkadzający na lekcji zostanie uznany za chętnego do odpowiedzi lub wykonania 

dodatkowej pracy domowej. 


