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Kryteria oceniania – chemia  
klasy VII i VIII 

 
 
 
1. Formy oceniania osiągnięć ucznia: 

a) ustna (aktywność – za sześć plusów ocena celująca, pozostałe oceny są wpisywane na 
życzenie ucznia; plusy niewykorzystane w pierwszym semestrze przechodzą na drugi 
semestr), 

b) pisemna (odpowiedź pisemna, kartkówki, sprawdziany, prace dodatkowe, prace 
domowe), 

c) praktyczna (doświadczenia chemiczne). 
 

2. Wagi ocen poszczególnych form oceniania: 
 

FORMA OCENIANIA WAGA 

kartkówka (3 lekcje) 4 

sprawdzian (do 5 tematów) 5 

sprawdzian (od 6 tematów) 6 

odpowiedź  3 

zadanie domowe 1 

aktywność:  

- zadanie dodatkowe dla chętnych, 

- małe projekty, 

- aktywność na lekcji 

3 

doświadczenia chemiczne 4 

konkursy przedmiotowe: 

- etap szkolny, 

- etap pozaszkolny 

 

4 

6 

projekty długoterminowe 5 

praca na lekcji 3 

przygotowanie do lekcji 

- brak zadania domowego, 

- brak zeszytu 

0 

 
3. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen z prac pisemnych, jednak nie później niż:  

- 1 miesiąc od otrzymania oceny ze sprawdzianu, 
- 2 tygodnie od otrzymania oceny z kartkówki. 



Izabela Kałuska   Szkoła Podstawowa 

Nauczyciel nie wlicza w ten okres czasu nieobecności ucznia w szkole. Uczeń może dwa 
razy przystąpić do poprawy. 
 

4. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach w czasie pisania przez klasę sprawdzianu 
lub zapowiedzianej kartkówki, ma on: 
- 1 miesiąc na napisanie sprawdzianu (od powrotu do szkoły), 
- 2 tygodnie na napisanie kartkówki (od powrotu do szkoły). 
Nowy termin pisania sprawdzianu/kartkówki jest ustalany z uczniem. W przypadku 
niewywiązania się przez ucznia z nowego terminu przystąpienia do pisania 
sprawdzianu/kartkówki – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 
5. Za brak przygotowania do lekcji (brak zadania domowego, brak zeszytu) uczeń otrzymuje 

minus (-). Minusy nie mają wpływu na ocenę końcową.  
 
6. Uczeń ma możliwość wykonania krótkich dodatkowych zadań domowych, za które 

otrzymuje plusy (za sześć plusów otrzymuje ocenę celującą, pozostałe oceny są wpisywane 
na życzenie ucznia). 

 
7. Każda ocena, jaką uczeń otrzymuje jest wpisywana do tabelki umieszczonej w jego 

zeszycie. 
 
8. W ciągu jednego semestru uczeń może wykorzystać 2 nieprzygotowania do odpowiedzi 

(nie mają one wpływu na ocenę końcową). Nieprzygotowanie zgłasza się na początku 
lekcji przed odpytywaniem. Niewykorzystane w pierwszym semestrze nieprzygotowania 
nie przechodzą na drugi semestr. 

 
9. Na prośbę ucznia są organizowane konsultacje z chemii, na których może on: 
 

- nadrobić zaległości spowodowane nieobecnością w szkole, 
- wyjaśnić niezrozumiały materiał. 

 
10. Procentowa skala ocen dla uczniów: 
 

OCENA PUNKTY PROCENTOWE 
6 95% - 100% 
5 85% - 94% 
4 71% - 84% 
3 50% - 70% 
2 35% - 49% 
1 do 34% 
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