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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – CHEMIA
1. Oceny cząstkowe zdobywa się wg następujących przedziałów procentowych:
40 – 49 %
50 – 60 %
70 – 80 %
90 – 100 %

dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry

2. Oceny cząstkowe zdobyte w trakcie nauki nie podlegają poprawie, z wyjątkiem jednego,
wybranego przez ucznia sprawdzianu, który można poprawić pod koniec półrocza
i jednej kartkówki, o ile opuściło się ją z powodu choroby.
3.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce otrzymuje wpis „zero” do dziennika.
Zero to jest liczone przy wystawianiu oceny końcowej.
Opuszczony sprawdzian można napisać pod koniec półrocza w terminie popraw sprawdzianów.
4. Uczniowie, którzy opuścili sprawdzian z powodu choroby, mogą mieć przydzielony dodatkowy
termin (z odstępem ok.2-3 tygodni od pierwszego terminu) ale tylko 1x w półroczu.
Również osobom nieobecnym na kartkówce z powodu choroby przysługuje dodatkowy termin,
najpóźniej w ciągu 1 miesiąca.
5.Dodatkowe oceny cząstkowe można zdobywać zgłaszając się do odpowiedzi.
6.W półroczu uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie do lekcji
7. Ocenę półroczną można przewidzieć licząc średnią ocen cząstkowych. Jednak ocena ta
nie jest ściśle średnią arytmetyczną z powodów:
a) oceny ze sprawdzianów mają nieco większą wagę w porównaniu do innych ocen,
b) w pewnych przypadkach (tzn. kiedy średnia ocen nie daje jednoznacznie oceny półrocznej)
na ostateczną ocenę ma wpływ także aktywność na lekcji oraz absencja.
Ostateczna interpretacja ocen należy do nauczyciela przedmiotu.
8. Nieobecność na 5 lekcjach w półroczu powoduje konieczność pisania testu
kompetencji z chemii z przerobionego materiału.
Liczone są wszystkie nieobecności, także usprawiedliwione!
Termin takiego testu ustala nauczyciel pod koniec półrocza, a ocena z niego będzie liczona
do średniej podwójnie.
Nieobecność na teście spowoduje wpisanie dwóch zer jako ocen.
W przypadku opuszczenia 50% lekcji w półroczu, konieczność pisania testu zostaje anulowana,
ponieważ uczeń zdaje wtedy egzamin klasyfikacyjny.

9.Ocena roczna jest średnią ocen z I i II półrocza, pod warunkiem że obie oceny są pozytywne.
W przypadku kiedy oceny te nie dają jednoznacznie oceny rocznej, ostateczna ich interpretacja
należy do nauczyciela.
10.
Ocenę roczną można podwyższyć na inną ocenę (z wyjątkiem oceny niedostatecznej
z powodu I półrocza, jeśli nie została ona poprawiona we wcześniejszych terminach).
Warunki dopuszczenia do egzaminu na wyższą ocenę:
a) z oceny niedostatecznej otrzymanej wyłącznie z powodu II półrocza,
lub
b) z dowolnej oceny pozytywnej na ocenę dobrą lub bardzo dobrą – maksymalnie 1 nieobecność
na chemii (usprawiedliwiona lub nie) w każdym z semestrów oraz brak ocen ndst
ze sprawdzianów (po terminie poprawek wybranego sprawdzianu).
c) z oceny dopuszczającej na dostateczną – maksymalnie 2 nieobecności na chemii
(usprawiedliwione lub nie).
11.Jeśli uczeń w I półroczu otrzymał ocenę niedostateczną, zdaje materiał z tego półrocza
w późniejszym terminie.
Pierwszy termin ustalany jest na marzec lub kwiecień, drugi na początek czerwca.
12.Jeśli uczeń nie zaliczy pozytywnie materiału z I półrocza – nie może otrzymać oceny
rocznej pozytywnej.
Ocena ta może zostać zmieniona wyłącznie na egzaminie poprawkowym
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
13. Osoby z orzeczeniami z poradni będą miały system wymagań i oceniania dostosowany
do zaleceń.
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