PRZYRODA (WĄTEK CHEMIA) - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W LICEUM
w roku szkolnym 2018/2019
nauczyciel: Aleksandra Kabacińska

klasy: III A, III E ang-wos

Zakładana pula punktów w danym roku szkolnym:
Sprawdzian Nr 1
Wątki tematyczne;
- Wielcy rewolucjoniści nauki
- Dylematy moralne w nauce
- Nauka w mediach
- Współczesna diagnostyka i medycyna

max. 30 pkt

Sprawdzian Nr 2
Wątki tematyczne;
- Ochrona przyrody i środowiska
- Nauka i sztuka
- Barwy i zapachy świata
- Największe i najmniejsze

max. 30 pkt

Łącznie: 60 pkt

 Na lekcjach przyrody obowiązuje system punktowy.
Ocena okresowa i roczna zostaje wystawiona na podstawie sumy liczby punktów uzyskanych przez ucznia na
zajęciach, z wszystkich przedmiotów z bloku przyrodniczego: chemii, fizyki, biologii i geografii, 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% ocena dostateczna
70-74% ocena dostateczna +
75-84% ocena dobra
85-89% ocena dobra +
90-97% ocena bardzo dobra
98-100% ocena celująca








W przypadku niezrealizowania wszystkich wątków w danym okresie, pula okresowa i roczna może ulec
zmianie.
Uczeń w trakcie lekcji może uzyskać tzw. plusy lub minusy (np. za aktywność, pracę na lekcji, odpowiedzi
ustne, zadanie domowe, prezentacje multimedialne). Każdy plus ma wartość 0,5 pkt., każdy minus ma wartość
-0,5 pkt.
Punkty dodatkowe nie zwiększają założonej puli punktów.
W ciągu danego okresu uczeń może jeden raz zgłosić brak przygotowania do lekcji, jednak nie na lekcjach, na
których ma być pisany sprawdzian.
Uczniowie nieobecni na sprawdzianie z powodów usprawiedliwionych spowodowanych np. dłuższą chorobą
(ponad tydzień) mogą go zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
Uczniowie nieobecni na sprawdzianie z przyczyn losowych, osobistych lub innych powodów niezwiązanych z
poważną niedyspozycją, są zobowiązani do zaliczenia danego sprawdzianu na najbliższej lekcji przyrody
(chemii).









W przypadku nienapisania przez ucznia sprawdzianu w tzw. „drugim terminie” uczeń ten otrzymuje za dany
sprawdzian 0 punktów.
Uczeń może poprawić jeden sprawdzian z dwóch 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). Uczeń, który nie pisał dwóch
sprawdzianów w pierwszym terminie traci prawo do poprawy sprawdzianu.
W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba ucznia) pula punktów może zostać zmniejszona i
obliczana indywidualnie.
Uczniowie, którzy nie uzyskali wystarczającej liczby punktów z chemii na ocenę dopuszczającą mogą napisać
sprawdzian poprawkowy. Zaliczenie sprawdzianu poprawkowego (obejmującego cały zakres materiału
danego okresu) w 50%, daje minimalną ilość punktów wymaganych na ocenę dopuszczającą. Uczniowie,
którzy nie przystąpili do sprawdzianu poprawkowego lub go nie zaliczyli, mają niezmienioną ilość punktów.
Na ocenę roczną składa się suma punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów z bloku przyrodniczego:
chemii, fizyki, biologii i geografii, odpowiednio przeliczona na ocenę. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową
uczeń musi zdobyć przynajmniej 40% przewidzianej puli punktów niezależnie z każdego wątku
przedmiotowego. Jeżeli uczeń spełnia ten warunek, punkty są sumowane, a następnie przeliczane według
skali procentowej na odpowiednią ocenę.

