
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII 
 

1. PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w SP nr 6 w Cieszynie. Wymagania 

edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 

określonych w poradni psychologicznej lub pedagogicznej zgodnie ze Statutem SP nr 6 w Cieszynie. 

2. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności edukacyjnych ucznia przeprowadzane jest przez: 

a) Sprawdzian - zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź 

ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału (waga 5-7) 

b) Kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, 

może być niezapowiedziana (waga 3-4) 

c) Odpowiedź ustna - z 3 ostatnich lekcji (waga 2)  

d) Zadanie domowe (waga 2) 

e) Aktywność na lekcji (waga 1-2)  

f) Pracę w grupach (waga 1) 

g) Samodzielne wykonanie przez ucznia innych prac: np. wykonanie prezentacji, plakatów, 

samodzielne przeprowadzenie elementów lekcji (waga 1) 

h) Aktywność pozalekcyjna np. udział w konkursach, olimpiadach (waga 1-5) 

3. Ujęcie procentowe ocen: 

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;  

30% - 49% - dopuszczający;  

50% - 74% - dostateczny;  

75% - 90% - dobry;  

91% - 99% - bardzo dobry;  

100% - celujący.  

4. Uczniowie otrzymują oceny za aktywny udział w lekcji: za 3 zgromadzone „plusy” uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą, a za 3 zgromadzone „minusy” ocenę niedostateczną. 

5. Zadania domowe i ćwiczenia problemowe są dla uczniów obowiązkowe 

6. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do każdej lekcji.  

7. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i do udostępnienia go nauczycielowi 

do wglądu. 

8. Uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie (np. brak zadania domowego, brak zeszytu 

przedmiotowego, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej/niezapowiedzianej kartkówki), które nie 

zwalnia go z pisania zapowiedzianych prac pisemnych. Nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji 

podczas sprawdzania obecności. Fakt ten po zgłoszeniu przez ucznia nauczyciel zaznacza symbolem 

„np.” w dzienniku. Brak zgłoszenia skutkuje oceną niedostateczną.  

9. W przypadku nieobecności na sprawdzianie/kartkówce uczeń musi je zaliczyć w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły 

po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń 

pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu 

trudności.  

10. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „0”. Po upływie dwóch 

tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku nauczyciel wpisuje w miejsce „0” ocenę ndst. 

11. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej w terminie do dwóch 

tygodni od jej otrzymania. Uczeń ma możliwość poprawić ocenę z danego sprawdzianu, kartkówki, 

odpowiedzi ustnej tylko raz. 

12. Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków w czasie swojej nieobecności. 

13. Nauczyciel ma obowiązek dokonać oceny prac pisemnych w ciągu 2 tygodni od ich otrzymania. 

14. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel przechowuje przez okres jednego semestru. Pozostają one w 

tym czasie do wglądu uczniów i rodziców. 

15. Sytuacje nieujęte w przedmiotowym systemie oceniania reguluje Statut SP nr 6 w Cieszynie. 


