Przedmiotowy system oceniania z chemii
Klasy IIIa,b,c gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z chemii – rok szkolny 2018/2019
Szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów
1. Sprawdzian ( waga 3) – przeprowadzany jest po zakończeniu każdego działu,
zapowiadany dwa tygodnie wcześniej. Uczeń ma prawo poprawiać ocenę ze
sprawdzianu: niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną. Poprawę sprawdzianu uczeń
pisze w umówionym terminie jednak nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty jej oddania.
Każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika z wagą 3 obok oceny uzyskanej
w pierwszym terminie. Uczeń jeden sprawdzian może poprawiać raz, jeżeli poprawia
oceną pozytywną lub 2 razy, jeżeli poprawia ocenę niedostateczną. Uczeń, który był
nieobecny na sprawdzianie pisze go na najbliższych konsultacjach lub w innym terminie
ustalonym przez nauczyciela. Jeżeli uczeń nie zgłosi się i nie napisze sprawdzianu
nauczyciel ocenia go na ocenę niedostateczną.
Uczeń uzyskuje oceną dopuszczającą, jeżeli uzyskał 30% wszystkich punktów, oceną
dostateczną – 50%, ocenę dobrą – 75%, ocenę bardzo dobrą – 90%, ocenę celującą –
90% i rozwiązał zadanie nietypowe obejmujące zagadnienia z podstawy programowej
2. Kartkówki (waga 2.) - może obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji, omówione
na zajęciach doświadczenia. Kartkówki mogą być niezapowiedziane. Nie przewiduje
się popraw kartkówek jednakże uczeń ma prawo zgłosić się do odpowiedzi i uzyskać
ocenę tej samej wagi.
3. Odpowiedź ustna (waga 2) - obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji. Oceniając
odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: zgodność wypowiedzi z postawionym
pytaniem, prawidłowe posługiwanie się pojęciami, zawartość merytoryczną
wypowiedzi, sposób wypowiedzi.
4. Zadanie domowe (waga 1) – Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie lub
w innej formie zleconej przez nauczyciela. Praca może być też oceniana na plusy od 1
do 3 jeżeli nie wymagała od ucznia wiele pracy.
5. Prace dodatkowe - możliwość zdobycia ocen dodatkowych o wadze 1.
6. Aktywność ( waga 1) – uczeń podczas całego roku szkolnego za aktywność na lekcji
lub zadanie domowe może otrzymać plusy(wpisywane w zeszycie nauczyciela) 5
plusów to ocena bardzo dobra z aktywności. Udział w konkursach przedmiotowych jest
nagradzany ocenami, zdobycie 70% punktów to ocena celująca, zdobycie powyżej 50%
punktów bardzo dobra.
7. Jeżeli uczeń notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji uzyskuje za aktywność
minusa, 3 minusy są równoznaczne z oceną niedostateczną.
8. Zeszyt przedmiotowy. Jest on sprawdzany w celu sprawdzenia zadań domowych,
prowadzenia notatki lekcyjnej, czy uzupełnieniu braków spowodowanych
nieobecnością (nauczyciel nie musi postawić oceny).
9. Uczniowie klasy 3 gimnazjum są oceanii z egzaminu próbnego ocena ma wagę1.
Nauczyciel wystawia ocenę na podstawie ilości punktów zdobytych z części chemicznej
egzaminu przyrodniczego.

Umowa między nauczycielem a uczniem
1. Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie uczenia się
przez cały okres nauki.
2. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy
3. Uczeń ma prawo zgłosić, że nie rozumie danego tematu. Uczeń może wtedy uzyskać
pomoc ze strony nauczyciela podczas konsultacji cotygodniowych albo po lekcjach lub
przed lekcjami, ustalając termin z nauczycielem.
4. Na każdą lekcję uczeń powinien być przygotowany, czyli mieć wiedzę z trzech
ostatnich lekcji, mieć odrobioną pracę domową, posiadać zeszyt przedmiotowy,
podręcznik (przynajmniej jeden na dwie osoby).
5. Brak zadania domowego lub nieprzygotowanie do lekcji uczeń powinien zgłosić
nauczycielowi jeszcze przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
6. Wszystkie zaległości spowodowane nieprzygotowaniem lub nieobecnością ucznia w
szkole, ma obowiązek uzupełnić i dostarczyć nauczycielowi na kolejnych zajęciach
lekcyjnych. W przypadku nieuzupełnienia braków, skutkuje to oceną niedostateczną za
brak zadania domowego.
7. W ciągu semestru uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do
zajęć lekcyjnych ( na początku lekcji), które będzie odnotowane w dzienniku
lekcyjnym. Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak zadania domowego, niegotowość
do odpowiedzi. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań przez ucznia
nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Nieprzygotowanie nie
obowiązuje na zapowiedzianych sprawdzianach i kartkówkach. W sytuacji gdy uczeń
wykorzystał kropkę a nadal zgłasza nieprzygotowanie nauczyciel ma prawo wystawić
ocenę niedostateczną.
8. W sytuacji, gdy praca pisemna ( również kartkówka czy praca domowa) będzie
nieczytelna, nauczyciel może w całości lub części nie zaliczy danej pracy. Wyjątek
stanowią osoby posiadające zaświadczenie z poradni psychologiczno- pedagogicznej (
wtedy uczeń czyta nauczycielowi treść pracy)
9. W sytuacji, gdy klasa uniemożliwia prowadzenie lekcji nauczyciel może na następnej
lekcji wymagać znajomości materiału, który nie został zrealizowany.

