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1. Na lekcjach chemii  pracujemy zgodnie z zasadami WSO. 
2. Uczeń ma obowiązek przychodzić przygotowany na zajęcia i brać w nich czynny udział. 
3. Uczeń ma obowiązek prowadzić schludnie zeszyt. Wszystkie karty pracy muszą być przyklejone lub 

przyszyte zszywaczem. Brak kart pracy traktowany jest jako nieuzupełniony zeszyt.  
4. Uczeń podczas lekcji powinien przestrzegać Regulaminu Pracowni Chemicznej. 
5. Uczeń ma prawo pytać podczas lekcji o wszystko, czego nie zrozumiał lub ma wątpliwości. 
6. Uczeń ma prawo i obowiązek przychodzić na konsultacje, kiedy nie rozumie tematu i/lub  ma braki 

wynikające np. z nieobecności w szkole. 
7. Formy i kryteria sprawdzania wiedzy i umiejętności:  

Lp. PRZEDMIOT OCENY ZAKRES OCENY I SPOSÓB OCENIANIA   ILOŚĆ 
PUNKTÓW 

1 Sprawdzian 
wiadomości (praca 
klasowa) 

Dwie lub trzy prace klasowe w semestrze. Ich tematyka i 
zakres materiału będzie podany z tygodniowym 
wyprzedzeniem na lekcji powtórzeniowej. Czas trwania ok. 
35-40 min. 

25-50 

2 Kartkówka Kilka w semestrze. Mogą być niezapowiedziane. Materiał 
maksymalnie z trzech ostatnich lekcji. 

10-20 

3 Odpowiedź ustna Przynajmniej raz w semestrze. Pod uwagę brane są: stopień 
posługiwania się wiedzą i umiejętnościami, samodzielność 
myślenia, umiejętność opisywania zjawisk, umiejętność 
czytania danych z tabel, wykresów i wyciąganie wniosków. 

5-10 

4 Zeszyt 
przedmiotowy 

Sprawdzany raz w semestrze. Uczeń ma obowiązek 
prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym zapisuje 
tematy lekcji z  notatkami oraz zadanymi pracami 
domowymi. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w 
zeszycie za czas swojej nieobecności. 
Przy ocenie brana pod uwagę jest poprawność notatek, 
systematyczność (nr lekcji, data, temat lekcji) i estetyka. 

10 

5 Praca domowa Ucznia obowiązuje systematyczne, terminowe i 
samodzielne wykonanie pracy domowej. Ocenianie prac 
może nastąpić po upływie terminu ich realizacji lub podczas 
kontroli zeszytów. Jeśli uczeń ma kłopot z wykonaniem 
pracy domowej  - to i tak powinien podjąć próbę jej 
wykonania np. ołówkiem lub na odrębnej kartce , zgłosić 
ten fakt przed lekcją i omówić  problem z nauczycielem np.  
podczas  przerwy lub konsultacji. 

5-10 

6 Projekty Uczeń może uzyskać oceny za prace dodatkowe, np.: 
wykonywanie projektów, prezentacji i innych. 

Zgodnie z WSO 
(max 4% 
rocznie) 

7 Aktywność na lekcji   
 

8. Jeżeli uczeń uzyskał z  pracy pisemnej (testu, sprawdzianu) niezadawalającą notę, może napisać 
poprawę. W  przypadku, gdy jest to nota niższa niż 40%  poprawa jest obowiązkowa. Pracę można 
poprawiać tylko raz. 

9. Z pracy pisemnej  i poprawkowej wyliczana jest średnia punktów. 
10. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać go na konsultacjach, w terminie nie dłuższym 

niż 2 tygodnie od dnia powrotu do szkoły. 



11. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania z zapowiedzianej kartkówki lub pracy klasowej (sprawdzianu). 
Ma obowiązek napisania pracy . 

12. Jeżeli kartkówka jest niezapowiedziana a ucznia nie było na lekcji poprzedzającej kartkówkę, a 
następnie więcej niż trzy dni szkolne przed kartkówką  - nie musi jej pisać. 

13. Bonusy: 
 3% za postępy w nauce, aktywny udział w zajęciach dodatkowych, konkursach, projektach  - jest 

to uznaniowy bonus nauczyciela.   
14. Zadanie dodatkowe na sprawdzianie 

 Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe procenty za wykonanie tzw. „zadań na szóstkę” 
podczas sprawdzianów  –max  do 10% bazy (bez względu na wynik sprawdzianu). 

15. Nieprzygotowanie: 
W każdym semestrze można zgłosić  1 raz nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, podręcznika, pracy 
domowej). Jest to nieprzygotowanie bez ponoszenia konsekwencji. Nieprzygotowanie należy zgłosić 
przed lekcją, każde następne zgłoszone nieprzygotowanie to utrata  0,5% oceny końcowej.   Każde 
niezgłoszone nieprzygotowanie powoduje utratę  1 % oceny końcowej. 

16. Zakres materiału: 
 Substancje i ich przemiany 
 Składniki powietrza i rodzaje przemian jakim ulegają  
 Atomy i cząsteczki . Budowa materii 
 Łączenie się atomów – tworzenie wiązań chemicznych . 
 Równania reakcji chemicznych  
 Prawa wagowe. Obliczenia stechiometryczne 
 Woda i roztwory wodne 
 Tlenki i wodorotlenki 

 

 


