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METODY I NARZĘDZIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY SPRAWDZANIA I            

OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

Ocenianiu podlegać będą: 

1.  Wypowiedzi ustne oceniane są pod względem rzeczowości, stosowania języka 

chemicznego, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej 

obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 

powtórzeniowych z całego działu. 

2.  Sprawdziany pisemne całogodzinne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu; 

zapowiadane są tydzień wcześniej.   

3.  Kartkówki 10 – 20 min. (obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów) nie muszą być 

zapowiadane. 

4. Systematyczna obserwacja zachowania uczniów: aktywność na lekcjach, umiejętność 

samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach 

prowadzących do końcowych wniosków. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać 

plusy. Gdy zgromadzi pięć plusów uzyskuje ocenę bardzo dobrą, a gdy uzyska ich mniej, 

w końcu semestru zostają one zamienione na oceny (odpowiednio: 4 plusy – ocena dobra, 

3 plusy – ocena dostateczna). W przypadku dużej aktywności na lekcji uczeń może 

otrzymać ocenę bardzo dobrą. 

5. Uczeń może uzyskać ocenę za inne formy aktywności, np. opracowanie ciekawych 

materiałów, referaty,  prezentacje multimedialne, zadania domowe, plakaty, albumy, udział 

w konkursach i aktywność na kółku chemicznym (np. rozwiązywanie zadań). 

 

         SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

1.  Przy każdej ocenie w dzienniku lekcyjnym jest wpis określający rodzaj aktywności 

ucznia, zakres materiału i forma sprawdzianu. 

2. Wystawienie oceny śródrocznej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, 

przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są kartkówki 

i  odpowiedzi ustne.  Pozostałe oceny są wspomagające. 

 

SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH 

 

1. Oceny ze sprawdzianu uczeń może poprawić na zajęciach dodatkowych, do dwóch 

tygodni od momentu wpisania oceny do dziennika. 

2. Za zgodą nauczyciela, można poprawić ocenę z kartkówki w formie i terminie ustalonym 

z nauczycielem. 

3. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę uzyskaną z popraw. 

4.  Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z pisania pracy klasowej, kartkówki lub 

odpowiedzi ustnej w wyjątkowych sytuacjach losowych. 

5. Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem w przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć 

uzupełnienia braków z przedmiotu. 

6.  Uczeń może być pozbawiony przywileju poprawiania ocen jeżeli: stwierdzi się 

nieuczciwość ucznia (odpisywanie, zmiana grupy na sprawdzianie, wykorzystywanie 

cudzych prac jako własnych, np.: kopiowanie informacji z internetu, odpisywanie zadań 



domowych, a także odrabianie prac domowych w szkole) – nauczyciel wystawia 

wówczas uczniowi ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawienia. 

 

 

 SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW). 

 

1.  Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z Przedmiotowym Systemem 

Oceniania. 

2. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców i uczniów o: a) 

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych  ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; c) warunkach i 

trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Sposób informowania: podanie 

źródła informacji-strona internetowa, nauczyciel chemii 

3.  O ocenach cząstkowych lub końcowych informuje rodziców: a) wychowawca klasy na 

zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań, b) nauczyciel uczący 

podczas konsultacji. 

 

            UZASADNIENIE OCENY 

 

1. Przy każdej pracy sprawdzającej stopień opanowania  materiału,  nauczyciel wskazuje 

ustnie uczniom ich osiągnięcia i braki. 

2. Każda praca pisemna jest omawiana i poprawiana na lekcji. 

3. N a wniosek ucznia lub rodzica, nauczyciel uzasadnia ocenę pisemnie. 

4. Po odpowiedzi ustnej nauczyciel ustnie uzasadnia ocenę. 

 

FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

 



forma sprawdzania osiągnięć waga 

sprawdzian 3 

kartkówka 2 

odpowiedź ustna 2 

samodzielna praca na lekcji 1 

zadanie domowe 1 

aktywność 1 

praca w grupie 1 

Sukcesy w konkursach chemicznych, 

na szczeblu wojewódzkim 

4 

Sukcesy w konkursach chemicznych 

międzyszkolnych 

3 

Sukcesy w konkursach chemicznych 

szkolnych 

2 

Zadanie dodatkowe 1 

 

 

 

INNE 

 

1.  Uczeń ma prawo zgłosić 2 razy  w półroczu, nieprzygotowanie do zajęć , nie dotyczy to 

lekcji powtórzeniowych i zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów lub kartkówek 

(wyjątkiem jest powrót do szkoły po długiej nieobecności); nieprzygotowanie należy 

zgłaszać przed lekcją. Niewykorzystane nieprzygotowanie nie przechodzi na drugie 

półrocze. 

2. Wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnych obejmują materiał z trzech 

ostatnich tematów. 

3. Sprawdziany  są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego. 

4. Kartkówki uczniowie zabierają do domu. 

 

 


