
Zasady Oceniania Przedmiotowego 
w Integracyjnej Szkole Podstawowej w Radwanowicach 

Chemia kl. VII- VIII 
1. Uczeń ma prawo: 
➢ 1 raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji „np.” 

Nieprzygotowanie do lekcji obejmuje: 

     - brak gotowości do odpowiedzi ustnej 

     - brak podręcznika, ćwiczenia, zeszytu i innych wymaganych pomocy. 

➢ 1 raz w semestrze zgłosić brak zadania domowego „bz” – nie dotyczy zadań długoterminowych 

2. Uczniowie mogą otrzymywać ocenę za: 
➢ Sprawdziany, 
➢ Kartkówki, 
➢ Odpowiedzi ustne, 
➢ Zadania domowe (długoterminowe – np. obserwacje, hodowle, referaty), 
➢ Aktywność i pracę ucznia na lekcji, 

➢ Pracę w grupie i prezentowanie efektów jej pracy, 
➢ Prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 
➢ Zajęcie znaczącego miejsca w konkursach przedmiotowych (szkolnych, międzyszkolnych) 
➢ Wykonanie prac dodatkowych (zaproponowanych przez nauczyciela lub ucznia),  

3. Kryteria oceniania poszczególnych form. 
a) sprawdziany,  
➢ Sprawdzian przeprowadzony jest po każdym dziale tematycznym i obejmuje wszystkie wiadomości i umiejętności, które uczeń 

nabył w trakcie omawiania poszczególnych tematów     z danego działu. 

➢ Sprawdziany zapowiadane są co najmniej tydzień przed planowanym terminem.  

➢ Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu ma obowiązek jej poprawy  w terminie ustalonym z nauczycielem 

(nieprzekraczającym dwóch tygodni). 

➢ Poprawa danego sprawdzianu odbywa się tylko raz. 

➢ Uczeń nieobecny na pracy pisemnej powinien napisać ją na najbliższych zajęciach lub w terminie ustalonym z nauczycielem 

(przy dłuższej nieobecności) 

Punkty uzyskane ze sprawdzianów/testów, przeliczane są na stopnie według następującej skali: 

0%-32% -ocena niedostateczna 
33%-49 %- ocena dopuszczająca 
50%-74% - ocena dostateczna 
75%-89% - ocena dobra 
90%-100% - ocena bardzo dobra 
95% + zadanie dodatkowe - ocena celująca 

b) Kartkówki 
Kartkówka obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji. Kartkówka trwa 10 -15 minut. Nie musi być zapowiedziana. Tylko ocena 

niedostateczna z kartkówki może zostać poprawiona. Poprawa danej kartkówki  jest tylko raz. 

c) Odpowiedzi ustne 
➢ Odpowiedzi ustne obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji.  

➢ Nie odpytuje się ucznia po dłuższej (powyżej 7 dni) nieobecności w szkole, chyba, że sam zgłosi się do odpowiedzi.  

➢ Tylko ocena niedostateczna  z odpowiedzi ustnej może zostać poprawiona.  



➢ Poprawa danej odpowiedzi ustnej jest tylko raz. 

d) Aktywność i praca ucznia na lekcji. 
➢ Aktywność i praca ucznia w czasie lekcji oceniana jest znakiem (+)  

      - 3 plusy – bdb 

➢ Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie pracy na lekcji, krótką prawidłową odpowiedz ustną, aktywną prace 

w grupie, pomoc koleżance/koledze na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji. 

➢ Uczeń może otrzymać „-„ za brak aktywności w trakcie pracy grupowej.                     

➢ Otrzymanie 3 minusów skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej. 

4.  Klasyfikacja śródroczna i roczna 

➢ Proponowaną ocenę śródroczną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na 7 dni przed terminem klasyfikacji śródrocznej 

(rocznej). 

➢ Na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną, nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych 

(rocznych). 

➢ O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia na miesiąc przed klasyfikacją. 

➢ Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego nauczyciel prowadzący zasięga opinii nauczyciela wspomagającego. 
➢ Ocenę roczna wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku 
➢ Ocena śródroczna i roczna nie jest wynikiem obliczenia średniej arytmetycznej ocen uzyskanych przez ucznia.  
➢ Do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej brane są pod uwagę w pierwszej kolejności oceny ze sprawdzianów, 

kartkówek i odpowiedzi ustnych. W dalszej kolejności z zadań domowych, aktywności pracę w grupie i in. 

5. Ocenianie uczniów z opiniami i orzeczeniami 
➢ Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oceniani są zgodnie z zapisami w IPET –ach. 

➢ Uczniowie z opiniami PPP oceniani są zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej opinii 

▪


