PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z CHEMII

1. W TRAKCIE SEMESTRU UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ OCENY CZĄSTKOWE Z
TAKICH FORM AKTYWNOŚCI, JAK:
a) praca pisemna – sprawdzian (waga 5)
b) praca pisemna – kartkówka (waga 2-3)
c) odpowiedź ustna (waga 3)
d) praca metodą projektu (waga 4)
e) praca domowa (waga 2-3) w tym prezentacja (waga 3)
f) udział w lekcji (waga 1)
g) zeszyt lub ćwiczenia (waga 2-3)
h) egzamin próbny (waga 3)
a) sprawdzian:

- obejmuje większą część materiału - zazwyczaj cały dział.
- nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem pracę pisemną.
- w ciągu dnia uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian, natomiast w ciągu tygodnia
nie może być więcej niż trzy prace pisemne w formie sprawdzianu.
- uczeń może być nieprzygotowany jedynie w przypadku tygodniowej lub dłuższej
usprawiedliwionej nieobecności, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie
nauczyciela na początku lekcji.
b) kartkówka:

- obejmuje trzy tematy realizowane na maksymalnie pięciu ostatnich jednostkach
lekcyjnych.
- ponadto kartkówka może obejmować podstawowe wiadomości, które uczeń
powinien znać z lekcji wcześniejszych.
- kartkówki mogą być zapowiedziane (nie obowiązuje wtedy szczęśliwy numerek,
dzień eleganta, zgłoszenie np.), lub niezapowiedziane (obowiązuje wówczas
szczęśliwy numerek, dzień eleganta, zgłoszenie np.)
- uczeń może być nieprzygotowany do kartkówki przez trzy dni, od momentu powrotu
do szkoły po tygodniowej lub dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, ma
obowiązek poinformowania o tym fakcie nauczyciela na początku lekcji.

- procentowy sposób przeliczania punktacji sprawdzianów i kartkówek :
0% - 30%
niedostateczny
31%-32%
-dopuszczający
33%-48%
dopuszczający
49% - 50% +dopuszczający
51%-52%
-dostateczny
53%-68%
dostateczny
69% - 70% +dostateczny
71%-72%
-dobry
73%-88%
dobry
89% - 90% +dobry
91%
-bardzo dobry
92%-100% bardzo dobry
100% + zadanie dodatkowe celujący
c) odpowiedź ustna:
- obejmuje swoim zakresem trzy ostatnie tematy (nie dotyczy podstawowych
wiadomości jakie uczeń powinien znać z poprzednich lekcji)
- obowiązuje szczęśliwy numerek, dzień eleganta, zgłoszenie np.
- uczeń może być nieprzygotowany przez trzy dni, od momentu powrotu do szkoły po
tygodniowej lub dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, ma obowiązek
poinformowania o tym fakcie nauczyciela na początku lekcji
d) praca metodą projektu
- obejmuje zagadnienia ponad programowe.
- nauczyciel bierze pod uwagę poprawne wykonanie pracy, prawidłowo sformułowane
wnioski jak również zaangażowanie ucznia.
e) praca domowa
- sprawdzana w formie kontroli pracy pisemnej, ustnej prezentacji lub kartkówki.
- nie obowiązuje szczęśliwy numerek, dzień eleganta
- obowiązuje zgłoszenie bz.
- uczeń może nie mieć pracy domowej przez trzy dni, od momentu powrotu do szkoły
po tygodniowej lub dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, ma obowiązek
poinformowania o tym fakcie nauczyciela na początku lekcji.
f) udział w lekcji:
- uzyskana ocena może być pozytywna, gdy uczeń bierze aktywny udział w lekcji, lub
negatywna, gdy nie wykonuje poleceń nauczyciela np. nie prowadzi notatek, nie
wykonuje ćwiczeń.
g) zeszyt lub ćwiczenia
- uzyskana ocena może być pozytywna, gdy uczeń poprawnie wypełnia zadania i
ćwiczenia, skrupulatnie prowadzi notatki w zeszycie oraz stara się jak najlepiej
sumiennie uzupełniać treści .
- nauczyciel podczas wystawienie oceny bierze pod uwagę poprawne wykonanie
pracy, prawidłowo sformułowane wnioski jak również systematyczność i
zaangażowanie ucznia.

h) egzamin próbny
- obejmuje cały zakres materiału
- uczeń ma prawo znać termin sprawdzianu z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
- egzamin próbny jest oceniany według procentowego przeliczenia punktacji tak samo
jak w przypadku sprawdzianów czy kartkówek.
2. ZASADY POPRAWIANIA OCEN
- w przypadku nieobecności podczas sprawdzianu uczeń ma obowiązek zaliczenia zaległej
partii materiału w terminie wyznaczonym przez nauczyciela danego przedmiotu. (w
rubryce „sprawdzian” do momentu stawienia się ucznia, widnieje wpis „nb”)
- jeśli uczeń nie stawi się w wyznaczonym terminie nauczyciel wpisuje ocenę
niedostateczną w miejsce „nb”
- uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu bądź innej formy sprawdzenia wiedzy i
umiejętności ocenę niedostateczną lub wyraża wolę poprawy innej niż niedostateczna
oceny, może przystąpić do jej poprawy jednokrotnie w ciągu dwóch tygodni od momentu
uzyskania informacji o ocenie, uzgadniając termin z nauczycielem, tak aby nie zakłócać
procesu nauczania pozostałych uczniów. Wówczas obok oceny pierwotniej wpisuje się jej
poprawę w stopniu wyższym.
3. ZAKRES INFROMACJI ZWROTNEJ OBEJMUJE:
- wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia
- odnotowania tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia
- wskazówki w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę
- wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien pracować, żeby się rozwijać
- informacja zwrotna będzie stosowana w formie:
- recenzji – adnotacji
- znaczków (dobre elementy ++, to co wymaga poprawy -, wskazówki do poprawy 
wskazówki do dalszego rozwoju )
- inna forma wybrana przez nauczyciela po ustaleniu zasad z klasą

4. ZGŁOSZENIE „NP.” (NIEPRZYGOTOWANIA) I „BZ” (BRAKU ZADANIA)
- uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji lub brak zadania zaraz na początku
lekcji, przed wywołaniem ucznia.
- uczniom przysługuje jedno „np” w semestrze przy jednej godzinie tygodniowo z danego
przedmiotu i dwa „np” w przypadku dwóch godzin w tygodniu w siatce godzin danej
klasy.
- analogicznie uczniom przysługuje jedno „bz.” w semestrze przy jednej godzinie
tygodniowo z danego przedmiotu i dwa „bz” w przypadku dwóch godzin w tygodniu w
siatce godzin danej klasy.
- wpisanemu w dzienniku „bz” lub „np” nadaje się wagę zerową.

5. OCENA NA SEMESTR I OCENA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO
- ocena za pierwsze półrocze oraz ocena roczna z zajęć edukacyjnych jest średnią ważoną
z zastrzeżeniem:
od 0,0 do 1,59 – ocena niedostateczna;
od 1,60 do2,69 – ocena dopuszczająca;
od 2,7 do 3,74 – ocena dostateczna;
od 3,75 do 4,74 – ocena dobra;
od 4,75 do 5,19 – ocena bardzo dobra;
od 4,75 i uzyskanie tytułu laureata konkursu na co najmniej szczeblu powiatowym –
ocena celująca lub średnia
od 5,20 – ocena celująca
- warunki uzyskiwania przewidywanej oceny z przedmiotów przyrodniczych zawarte są w
Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania w Szkole Podstawowej nr 28 z Oddziałami
Gimnazjalnymi w Bielsku-Białej § 14
6. OCENY SEMESTRALNE MOGĄ MIEĆ ZNACZKI „+” LUB „-”
7. OCENA KOŃCOWA
- ocena końcowa jest oceną z dwóch półroczy i uwzględnia kompetencje ucznia zdobyte
w ciągu całego roku.

