CHEMIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. 3 GIMNAZJUM
w roku szkolnym 2018/2019
nauczyciel: Jolanta Łodyga

klasy: 3a, 3b, 3c, 3e, 3f, 3h, 3j, 3k

Osiągnięcia uczniów badane będą w następujących formach:
 dłuższe prace pisemne (testy, sprawdziany) – 3 w ciągu roku;
 krótkie prace pisemne (10 – 15 min) – nie mniej niż 1 w okresie;
 odpowiedzi ustne;
 zadania domowe.
W przypadku nieobecności uczeń zobowiązany jest do napisania dłuższej pracy pisemnej w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela. Jeżeli uczeń nie dopełni obowiązku ustalenia z nauczycielem terminu napisania
zaległej pracy lub po uzgodnieniu terminu nie napisze jej z powodów nieusprawiedliwionych, jest zobowiązany do
napisania takiej pracy na najbliższej lekcji, na której będzie obecny.
Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną może ją poprawić pisemnie lub ustnie w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń może poprawić tylko jedną ocenę niedostateczną w okresie. Pierwotna
ocena będzie także uwzględniania przy wystawieniu oceny za okres, ale z o połowę niższą wagą. Uczeń może też
poprawić jedną pracę, z której uzyskał ocenę inną niż niedostateczna.
Kryteria oceniania sprawdzianów i prac pisemnych – progi procentowe:
cel od 98%,
bdb od 90%, db+ od 85%, db od 75%,
dst+ od 70%, dst od 55%,
dop+ od 50%, dop od 40%, ndst poniżej 40%.
Krótkie prace pisemne będą zapowiadane i mogą obejmować materiał z 3 ostatnich lekcji.
Aktywność ucznia może być oceniana znakiem „+”, uzyskanie 3 takich znaków jest równoznaczne z oceną bdb.
Brak zainteresowania lekcją, przeszkadzanie w lekcji lub niewykonywanie poleceń nauczyciela może być ocenione
znakiem „-”, uzyskanie 3 takich znaków jest równoznaczne z oceną ndst.
Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do lekcji jeden raz w ciągu okresu.
Ocena końcowa za pierwszy okres jest średnią ważoną ocen cząstkowych z pierwszego okresu. Ocena końcowa
roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych z całego roku. Średnia ważona oznacza, że oceny ze sprawdzianów
liczone są podwójnie. Znak „+” przy ocenie oznacza dodatkowe 0,5 pkt.
Oceny okresowe są wynikiem uzyskanej średniej:
cel powyżej 5,0;
bdb od 4,5;
db od 3,5;
dst od 2,5;
dop od 1,5;
ndst poniżej 1,5.
Nauczyciel poza ocenami bierze pod uwagę również zaangażowanie ucznia i jego pracę na lekcji oraz osiągnięcia w
szkolnych i pozaszkolnych konkursach.
Uczeń ma możliwość uzyskania oceny końcowej wyższej od proponowanej poprzez przystąpienie do zaliczenia
całego obowiązującego w danym okresie materiału.
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