Przedmiotowe kryteria oceniania na lekcjach chemii
rok szkolny: 2019/20
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Nauczyciel uczący: mgr Ewa Jary
Przedmiot : Chemia
Klasa : 7, 8
Podręcznik – „Chemia Nowej Ery”

5. Uczeń może otrzymać oceny za:











odpowiedź ustna,
kartkówka 10 – 15 minutowa,
sprawdzian do 20 min
praca klasowa całogodzinna,
referat,
zadanie domowe,
aktywność,
prezentację multimedialną
projekt
konkursy

6. Liczba nieprzygotowań do lekcji, brak zadania:
Uczeń może zgłosić nieprzygotowana do lekcji lub brak zadania ( bez ponoszenia konsekwencji):
1 ,,np.” w ciągu jednego półrocza, 1 ,,bz.” w ciągu jednego półrocza , / 1godz./tydzień
2 ,,np.” w ciągu jednego półrocza, 2 ,,bz.” w ciągu jednego półrocza/ 2godz./tydzień
W przypadku nie wykorzystania tzw. ,,SZANSY” w I półroczu, przechodzi ona na II półrocze.
Nieprzygotowana i braki uczniowie zgłaszają na początku lekcji, w trakcie sprawdzania obecności
(wyczytywania nazwiska). Gdy uczeń wykorzysta limit nieprzygotowań, kolejna próba zgłaszania wiąże się
z konsekwencją otrzymania oceny niedostatecznej. Zgłaszanie ,,np.’’ nie dotyczy prac pisemnych.
Nie ocenia się ucznia do 3 dni po dłuższej (co najmniej tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności.
Nie ocenia się ucznia w dniu powrotu po czterech kolejnych dniach nieobecności na podstawie pisemnego
usprawiedliwienia rodziców.
Po nieobecności dłuższej niż dwa tygodnie, na wniosek wychowawcy, na podstawie pisemnego
usprawiedliwienia rodziców, nie ocenia się ucznia w uzgodnionym czasie i ustala się indywidualnie terminy
nadrobienia zaległości.
Nie ocenia się (w uzgodnionym czasie) ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej na prośbę
rodzica, wychowawcy lub pedagoga.
7. Aktywność na lekcji – pochwały i upomnienia:

Ponadto można otrzymać:
- pochwały ( + ) za aktywność na lekcji i prace domowe np. przygotowanie dodatkowych
materiałów, pomocy, informacji itp.
- upomnienia (- ) brak zainteresowania lekcją, niedbałość w przygotowaniu się do lekcji – brak
podręcznika, zeszytu przedmiotowego,

Plusy za aktywność na lekcji liczymy w następujący sposób:
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Nauczyciel ma prawo do sprawdzania i oceniania notatek prowadzonych przez ucznia w trakcie
lekcji.

8. Prace pisemne
Prace klasowe i sprawdziany będą zapowiadane z podaniem zakresu materiału. Nie zapowiadane mogą być
kartkówki z ostatniej lekcji. Prace pisemne są obowiązkowe. Jeżeli w dniu sprawdzianu uczeń jest nieobecny
z usprawiedliwionych przyczyn, będzie go musiał napisać później lub odpowiadać ustnie (za zgodą nauczyciela),
w terminie uzgodnionym z nauczycielem do 2 tygodni.
Jeśli w dniu pracy pisemnej uczeń był nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie ma możliwości
poprawy pracy.
Uczeń ma prawo do poprawy każdej pracy klasowej i sprawdzianu, w terminie uzgodnionym z
nauczycielem ( do dwóch tygodni ). Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika obok oceny uzyskanej
wcześniej, do średniej ważonej bierzemy pod uwagę obie oceny.

Jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowej pracy pisemnej zostanie to wcześniej uzgodnione
z uczniami. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki będą punktowane wg skali szkolnego WSO.
W ciągu każdego z półroczy będą prace pisemne w ilości:
- sprawdziany 2 – 3 (obejmujące 3 ostatnie tematy lekcji),
- prace klasowe 1-2 (obejmujące dział),

- jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowej pracy pisemnej, to zostanie to wcześniej uzgodnione
z uczniami,
- uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien ją napisać w terminie uzgodnionym przez nauczyciela,
- uczeń , który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej musi ją poprawić w terminie uzgodnionym
przez nauczyciela (do dwóch tygodni).
Skala oceniania prac pisemnych:
celująca
100% (ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełnym stopniu opanował wiedzę
i umiejętności z matematyki określone programem nauczania)
bardzo dobra
90 – 99%
dobra
75 – 89%
dostateczna
50 – 74%
dopuszczająca
30 – 49%
niedostateczna
0 – 29%
Dla poszczególnych przedziałów punktowych, przy osiągnięciu górnej granicy punktów
dodajemy do oceny „+”, natomiast przy dolnej granicy punktów „-” .

9.Kryteria oceniania odpowiedzi ustnych:
Co najmniej 1 odpowiedź ustna w ciągu semestru. Krótkie odpowiedzi podczas lekcji premiowane (+). Błędne
krótkie odpowiedzi oznaczone będą (-).
Odpowiedź jest oceniana zgodnie z kryteriami wymagań na poszczególne oceny oraz:
bdb - pełna, płynna wypowiedź z zastosowaniem prawidłowej terminologii bez pomocy nauczyciela,
db - pełna odpowiedź z nielicznymi dodatkowymi pytaniami nauczyciela, naprowadzającymi ucznia na
prawidłową odpowiedź,
dst - odpowiedź fragmentaryczna z dodatkową pomocą nauczyciela,
dop - odpowiedź niepełna z dużą pomocą nauczyciela,
ndst – uczeń, nawet przy pomocy nauczyciela, nie potrafi odpowiedzieć na żadne pytanie.

10. Prace domowe:
W ciągu semestru zostaną sprawdzone co najmniej 3 prace domowe. Zadania odrobione błędnie należy
poprawić na następną lekcję. Prace domowe będą oceniane według skali 1 – 6.
11. Uczniowie mogą poprawiać oceny niedostateczne zgodnie z WSO. Na prośbę ucznia w uzasadnionych
przypadkach nauczyciel może zgodzić się na poprawę oceny wyżej niż ndst, w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela
12. Podstawą do wystawienia oceny za I półrocze oraz oceny końcoworocznej z przedmiotu jest średnia
ważona obliczona w następujący sposób:

1. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz:
suma iloczynów ocena • waga
średnia ważona : --------------------------------------------suma wag
2. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:
3. Formy aktywności i ich waga:
zakres średniej ważonej

stopień

do 1,60

niedostateczny

od 1,61 do 2,60

dopuszczający

od 2,61 do 3,60

dostateczny

od 3,61 do 4,60

dobry

od 4,61 do 5,39

bardzo dobry

od 5,40

celujący

formy aktywności

waga

kolor oceny

ocena za I półrocze

4

-

praca klasowa, test całoroczny

3

czerwony

sprawdziany, odpowiedź ustna

2

zielony

Kartkówki z 1 tematu lekcji, praca na
lekcji, prace domowe, prace dodatkowe,

1

niebieski lub
czarny

Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I półroczu nauczyciel wystawia ocenę półroczną. Ocenę
końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II półroczu oraz oceny za I
półrocze liczonej II półroczu, jako ocena cząstkowa z wagą 4. Ocena półroczna i końcoworoczna nie jest
średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Podczas jej wystawiania nauczyciel bierze pod uwagę
zaangażowanie ucznia w proces kształcenia (terminowość, systematyczność, aktywność). . Nauczyciel ma
prawo podwyższyć uczniowi ocenę półroczną lub końcową, mimo iż ze średniej ważonej taka nie wychodzi.
Nauczyciel, w takiej sytuacji, bierze pod uwagę wkład pracy ucznia, zaangażowanie w lekcję.
Podstawą otrzymania oceny pozytywnej z przedmiotu jest systematycznie prowadzony zeszyt
przedmiotowy.

