PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z CHEMII DLA KLAS II - III
W GIMNAZJUM im. Ks. KAROLA
WOJTYŁY W NIEGOWICI

1 . Ocenianiu podlegać będą
a. wypowiedzi ustne
b. sprawdziany pisemne
c. kartkówki
d. prace domowe, zadania, referaty.
e. aktywność na lekcji; przygotowanie do lekcji
f . prace dodatkowe
g . udział w konkursach

SPRAWDZIANY PISEMNE
1) Sprawdziany pisemne przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu,
mogą być również przeprowadzone po zakończeniu semestru lub na koniec
roku szkolnego.
2) Sprawdzian po zakończeniu działu jest zapowiadany tydzień wcześniej i
może być poprzedzony lekcją powtórzeniową. Sprawdziany z większych partii
materiału są zapowiadane dwa tygodnie wcześniej. Nauczyciel informuje uczniów
o zakresie materiału i wymaganiach.
3) Sprawdziany oceniane są według następującej normy:
- 100% ocena celująca

-

99 % - 90% - ocena bardzo dobra
89 % - 74 % - ocena dobra
73 % - 50 % - ocena dostateczna
49 % - 34 % - ocena dopuszczająca
33% - 0 % - ocena niedostateczna

-

4) Uczeń, który był nieobecny musi napisać sprawdzian w innym terminie
ustalonym wspólnie z nauczycielem.
5) W

przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie np.

ucieczki z lekcji , wagarów otrzymuje ocenę niedostateczną ze sprawdzianu.

KARTKÓWKI
1) Obejmują

bieżący

materiał do trzech lekcji wstecz wtedy

nie

muszą

być

zapowiedziane lub inny, ale niewielki zakres materiału o którym uczniowie
zostali poinformowani.
2) Czas pisania nie dłużej niż 15 - 20 minut. Punkty przeliczamy na oceny
według tych samych norm jak sprawdziany.

ODPOWIEDZI USTNE
1) Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość bieżącego materiału – trzy
ostatnie lekcje, w przypadku lekcji powtórzeniowej całego działu.
2) Odpowiedź ustna oceniana jest pod względem rzeczowości , stosowania
terminologii

chemicznej, umiejętności

formułowania

dłuższych

wypowiedzi,

prowadzenia logicznego rozumowania.
3) Ocenę

celująca

może

uzyskać

uczeń

wówczas, gdy

wykazał

wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania.
4) Uczeń może raz w semestrze zgłosić , że nie jest przygotowany do lekcji.

ZADANIA DOMOWE I INNE PRACE
1) Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych
2) Termin wykonania pracy domowej ustala nauczyciel /krótkie zadania,
ćwiczenia, notatki na następną lekcję/.

się

3) Brak pracy domowej w odpowiednim terminie zostaje odnotowany przez
nauczyciela w postaci oceny niedostatecznej.
4) Raz w semestrze uczeń może zgłosić przed lekcją brak zadania, jest
zobowiązany uzupełnić je na następną lekcję.
5) Krótkie zadania , ćwiczenia są oceniane plusami, które są przeliczane na
oceny analogicznie jak aktywność, za dłuższe zadania nauczyciel wystawia
ocenę.

AKTYWNOŚĆ I PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI
1) Uczestnictwo, pracę na lekcji i przygotowanie do niej nauczyciel ocenia na
bieżąco wpisując ocenę lub odnotowując plusy
i minusy w swoim zeszycie.
-trzy plusy = piątka
- trzy minusy = niedostateczny
2) Plus

można uzyskać za krótką wypowiedź, zapis na tablicy, rozwiązanie

ćwiczenia ,pracę grupową, wykonanie doświadczenia, przyniesienie materiałów ,
krótki referat i inne przejawy aktywności.
3) Minus można otrzymać za brak zaangażowania, uwagi na lekcji, brak potrzebnych
materiałów (np. podręcznika) .

4. Warunki poprawy ocen.
1. Uczeń ma możliwość poprawy oceny cząstkowej:
- z odpowiedzi ustnych, na następnych lekcjach,
- ze sprawdzianów, tydzień od terminu rozdania prac. Dla wszystkich chętnych
ustala się jeden wspólny termin poprawy ocen.
- z kartkówki, w ciągu jednego tygodnia od momentu oddania przez nauczyciela,
poza lekcją – na zajęciach dodatkowych
2. Obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną.
3. Niedostateczną ocenę za I semestr uczeń musi poprawić w terminie
ustalonym wspólnie z nauczycielem.

