
Metody i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteria 

oceniania z chemii  w kl. VII i VIII szkoły podstawowej 

Przedmiotowemu systemowi oceniania podlegać będą: 

 Sprawdziany pisemne 

 Kartkówki 

 Odpowiedź  ustna 

 Umiejętność pracy na lekcji 

 Zadania domowe 

 Konkursy 

 Inne formy pracy pozalekcyjnej (np. udział w programach edukacyjnych, projektach) 

 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

Sprawdzian pisemny po każdym dziale. Każdy sprawdzian zapowiedziany jest  

z tygodniowym wyprzedzeniem. Zawiera materiał z opracowanego działu powtórzony 

 i utrwalony na lekcji powtórzeniowej.  

Sprawdziany i kartkówki oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową 

odpowiadającą poszczególnym ocenom: 

100% - celujący ( tylko sprawdzian) 

99% - 90% - bardzo dobry 

89% - 75% - dobry 

74% - 50% - dostateczny 

49% - 30% - dopuszczający 

29% - 0% - niedostateczny 

W przypadku kartkówek najwyższą ocenę, jaką może otrzymać uczeń jest ocena bardzo 

dobra. 

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, kartkówki i odpowiedzi ustnej  

do dwóch tygodni w formie pisemnej lub ustnej i w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Inne oceny  mogą być poprawiane, ale za zgodą nauczyciela po spełnieniu określonych przez 

nauczyciela wymagań a w szczególności usprawiedliwiona nieobecność,  aktywny udział  

w lekcji, odrabianie zadań domowych. 

 Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce zobowiązany jest  napisać je do 

tygodnia. W razie nieprzystąpienia do napisania zaległego sprawdzianu lub kartkówki 

nieobecność traktowana jest na równi z oceną niedostateczną. 

 W przypadku długiej usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, uczeń ma prawo 

do nadrobienia zaległości i sprawdzenia umiejętności na warunkach uzgodnionych  

z nauczycielem. 



Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas pracy pisemnej, otrzymuje ocenę niedostateczną.  

Za ściąganie uważa się korzystanie z podręcznika, zeszytu i innych materiałów pisanych 

(ściągi) oraz podpowiedzi innych uczniów. 

Kartkówka, czyli krótka odpowiedź pisemna z 1-3 ostatnich lekcji  może być 

niezapowiedziana. 

Uczeń może zgłosić brak przygotowania do odpowiedzi ustnej dwa razy w semestrze . 

Za umiejętność pracy na lekcji lub dobrze wykonane zadanie domowe uczeń może otrzymać 

plus wpisany do notesu nauczyciela. Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 

która wpisana jest do dziennika.  

 Uczeń, który uzyskał niedostateczną ocenę śródroczną z chemii jest zobowiązany  

do nadrobienia zaległości i poprawy ocen w formie pisemnej lub ustnej w uzgodnionym  

z nauczycielem terminie, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc od zakończenia pierwszego 

półrocza. 

 Uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny rocznej z chemii może nastąpić wyłącznie  

na zasadach określonych w Statucie Szkoły. 
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