
Zasady pracy i kryteria oceniania na lekcjach chemii w klasach VII, VIII i III gimnazjum 

 

1. Proces uczenia się wymaga koncentracji, zainteresowania, aktywności i współpracy ucznia i 

nauczyciela. 

2. Na każdej lekcji uczeń powinien mieć podręcznik i zeszyt. 

3. Ocena semestralna lub końcowo roczna, będzie wystawiana na podstawie średniej ważonej, z 

uwzględnieniem jednak wszystkich "niemierzalnych" kryteriów oceny. 

4. W czasie semestru uczeń może zdobyć oceny za: 

-sprawdziany wiadomości po każdym dziale – waga 3  

-odpowiedź ustną, kartkówkę/zapowiedzianą, obejmującą wskazany materiał/  - waga 2  

-zadania praktyczne – waga 2 

-zadania domowe – waga 1 

-praca w grupach – waga 1  

-prace dodatkowe obowiązkowe: długoterminowe – waga 2 , krótkoterminowe – waga 1 

-realizacja projektu i jego  prezentacja - waga 2 

-osiągnięcia w konkursach na etapie wyższym niż szkolny - waga 3 

-osiągnięcia w konkursach szkolnych - waga 2  . 

5. Za krótką wypowiedź w czasie lekcji uczeń może otrzymać plus. Zgromadzenie trzech plusów 

to ocena bardzo dobra za aktywność o wadze 1. 

6. Za niektóre aktywności  np. kartkówkę czy zadanie domowe uczeń otrzyma tzw. ocenę 

kształtującą, która zawiera komentarz: co zrobiłeś dobrze, nad czym musisz popracować, bez 

oceny cyfrowej. 

7. Do każdej lekcji uczeń otrzyma tzw. NaCoBeZU czyli  Na Co Będziemy Zwracać Uwagę na 

lekcji . Będzie to wskazówka do nauki w domu. NaCoBeZu uczeń otrzyma też przed każdym 

sprawdzianem z działu tematycznego. 

8. Kartkówki będą zapowiadane , będą obejmować materiał z najwyżej trzech tematów. 

(na podstawie NaCoBeZu). 

9. Do każdej lekcji uczeń powinien być przygotowany tzn. powinien znać zagadnienia z 

NaCoBeZu  z ostatniej lekcji, co jest konieczne by móc zdobywać dalsze wiadomości i 

umiejętności.  Powinien mieć zrobione zadanie domowe(jeżeli takie będzie zadane).Za 

niezgłoszone nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

10. Dwa razy w półroczu uczeń może być nieprzygotowany bez konsekwencji otrzymania oceny 

niedostatecznej. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. 

11. Ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu można poprawić tylko w terminie 

wskazanym przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od napisania go. 

12. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych powinien go napisać w 

przeciągu dwóch tygodni od zakończenia nieobecności. Zasady poprawy jak wyżej. 

13. Oceny niedostateczne z kartkówek nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel zadecyduje 

inaczej. 

14. Każda nieuczciwość w czasie sprawdzianu lub kartkówki będzie skutkować otrzymaniem 

przez ucznia oceny niedostatecznej, której nie można poprawić. 

15. Na miesiąc przed wystawieniem oceny semestralnej -  końcowo rocznej nie ma możliwości 

przygotowania pracy dodatkowej, chyba że poleci to nauczyciel. 

16. Na lekcjach chemii obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych. 



 

17. Wszystkie prace pisemne będą oceniane punktowo i przeliczane na procenty, które 

odpowiadają  ocenie następująco: 

 

0%-37%-niedostateczny 

38%-50%-dopuszczający 

51%-70%-dostateczny 

71%-90%-dobry 

91%-97%-bardzo dobry 

98%-100%-celujący 

 

 

 

 

 

Nauczyciel chemii: Małgorzata Paluszkiewicz 

 

 


