CHEMIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W LICEUM
w roku szkolnym 2018/2019
nauczyciel:Aleksandra Kabacińska
Zakładana pula punktów w danym roku szkolnym:
Okres I
Sprawdziany:
I. Węglowodory – alkany, alkeny, alkiny
II. Węglowodory aromatyczne
III. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – alkohole,
fenole
Kartkówki
Okres II
Sprawdziany:

I. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – aldehydy,
ketony, kwasy karboksylowe
II. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – estry,
tłuszcze
III. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – aminy, amidy
IV. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – aminokwasy,
białka, sacharydy
Kartkówki

klasa III BC przyr.

25 pkt
25 pkt
25 pkt
20pkt*
Łącznie 95 pkt.
25 pkt
25 pkt
25pkt
25 pkt
20pkt*
Łącznie 120 pkt.
Pula roczna 215pkt.*

 *Ilość kartkówek, w każdym okresie, może ulec zmianie, w zależności od omówionego materiału.
 Na lekcjach chemii w klasach licealnych obowiązuje systempunktowy.
Ocena okresowa i roczna zostaje wystawiona na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia ze
sprawdzianów, kartkówek, zadań dodatkowych i odpowiedzi ustnych, które to punkty są przeliczone na ocenę
zgodnie z podanymi progami procentowymi:
0-39% ocena niedostateczna
40-49% ocena dopuszczająca
50-54% ocena dopuszczająca +
55-69%
70-74%
75-84%
85-89%
90-97%

ocena dostateczna
ocena dostateczna +
ocena dobra
ocena dobra +
ocena bardzo dobra

98-100% ocena celująca
 W przypadku niezrealizowania danego działu w danym okresie lub kartkówki pula okresowa i roczna może ulec
zmianie.
 System punktowy obejmuje:
 punkty ze sprawdzianów (każdy sprawdzian po omówionym dziale - 25 pkt.),
 punkty z kartkówek (5 pkt.),
 punkty przyznawane uznaniowo za zadania dodatkowe (prezentacje multimedialne, karty pracy, projekty).
 Uczeń w trakcie lekcji może uzyskać tzw. plusy lub minusy (np. za aktywność, pracę na lekcji, odpowiedzi ustne,
zadanie domowe). Każdy plus ma wartość 0,5 pkt., każdy minus ma wartość -0,5 pkt. W ciągu jednej lekcji uczeń
może
uzyskać
max.
dwa
plusy.

 Punkty dodatkowe nie zwiększają założonej puli punktów.
 Uczeń za zgłoszony przed lekcją brak zadania domowego otrzymuje -0,5 pkt. Jeśli nie zgłosi tego faktu przed lekcją
otrzymuje -1 pkt.
 W ciągu okresu uczeń może jeden raz zgłosić brak przygotowania do lekcji, jednak nie na lekcjach
powtórzeniowych oraz na tych, na których ma być pisany sprawdzian lub zapowiedziana kartkówka.
 Każdy uczeń jest zobowiązany do napisania zapowiedzianej kartkówki. Kartkówek nie można poprawić.
 Uczniowie nieobecni na sprawdzianie z powodów usprawiedliwionych spowodowanych np. dłuższą chorobą
(ponad tydzień) mogą go zaliczyć w terminie uzgodnionym znauczycielem.
 Uczniowie nieobecni na sprawdzianie z przyczyn losowych, osobistych lub innych powodów niezwiązanych
z poważną niedyspozycją, są zobowiązani do zaliczenia danego sprawdzianu na najbliższej lekcji chemii.
 W przypadku nienapisania przez ucznia sprawdzianu w tzw. „drugim terminie” uczeń ten otrzymuje za dany
sprawdzian 0 punktów.
 Uczeń może poprawić dwa sprawdziany w okresie, w formie i terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem,
najpóźniej dwa tygodnie od daty oddania sprawdzianu (wówczas są brane pod uwagę uśrednione punkty
z pierwszego sprawdzianu i sprawdzianu poprawkowego). Niewykorzystane możliwości poprawy sprawdzianów
nie przechodzą na drugi okres.
 Uczeń, który w danym okresie nie pisał dwóch sprawdzianów w pierwszym terminie traci prawo do poprawy
sprawdzianu.
 Na ocenę okresową składa się suma punktów uzyskanych przez ucznia w ciągu okresu ze sprawdzianów,
kartkówek, odpowiedzi i zadań dodatkowych, odpowiednio przeliczona na ocenę.
 W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba ucznia) pula punktów może zostać zmniejszona
i obliczana indywidualnie.
 Uczniowie, którzy otrzymali na koniec I okresu ocenę niedostateczną, powinni ją poprawić. Zaliczenie sprawdzianu
poprawkowego (obejmującego cały zakres materiału zrealizowanego w I okresie) w 50%, daje minimalną liczbę
punktów wymaganych na ocenę dopuszczającą w I okresie. Uczniowie, którzy nie przystąpili do sprawdzianu
poprawkowego lub go nie zaliczyli, mają niezmienioną ilość punktów za Iokres.
 Na ocenę roczną składa się suma punktów z I i II okresu odpowiednio przeliczona na ocenę.
 Jeżeli pod koniec roku szkolnego, danemu uczniowi będzie brakowało nie więcej niż 5 punktów do oceny wyższej,
a uczeń ten w drugim okresie wykorzystał wszystkie możliwości poprawy sprawdzianu, może jeszcze raz poprawiać
jeden, najgorzej napisany przez siebie sprawdzian.

