
 

 

CHEMIA – SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA W LICEUM 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

nauczyciel: Helena Kalinowska                klasy: I H, II A, II B, II D, II E, II H, III A, III B, III D, III H 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Uczeń na każdej lekcji posiada podręcznik oraz zeszyt przedmiotowy, który systematycznie prowadzi i w razie 

nieobecności uzupełnia. 
2. Uczeń ma obowiązek być przygotowany z trzech ostatnich tematów oraz mieć odrobione zadanie domowe. 
3. W ciągu okresu uczeń może zgłosić 1 raz nieprzygotowanie do lekcji, każde kolejne skutkuje oceną 

niedostateczną. Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji.  
4. Sprawdziany są zapowiadane i wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Podany zostaje zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Każdy uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu. 
5. Nie przewiduje się zmiany wyznaczonego terminu sprawdzianu. W wyjątkowych sytuacjach (np. uroczystość 

szkolna) termin sprawdzianu ulega przeniesieniu na najbliższą lekcję chemii, bez konieczności ponownego 
zapowiadania.  

6. Kartkówki obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji mogą być niezapowiedziane. Zapowiedziana kartkówka 
może obowiązywać szerszy zakres materiału. Nieprzygotowanie do lekcji nie zwalnia ucznia z obowiązku 
napisania zapowiedzianej kartkówki.  

7. W przypadku, gdy uczeń podczas pisania sprawdzianu lub kartkówki nie pracuje samodzielnie, otrzymuje za tę 
pracę ocenę niedostateczną (bez możliwości poprawy).  

8. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia ucznia z obowiązku przygotowania się do kolejnych zajęć.  
 
II. FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 
1. Ocenie podlegają: 

 sprawdziany – waga oceny: 3  
 kartkówki – waga: 2 
 aktywność ucznia, pozostałe oceny – waga: 1 

2. Sprawdziany i kartkówki są oceniane zgodnie z zasadami opisanymi w statucie szkoły. 
 

III. ZASADY POPRAWIANIA OCEN: 
1. Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe. 
2. Kartkówki nie podlegają poprawie.  
3. Uczeń może poprawić sprawdzian 1 raz w terminie podanym przez nauczyciela, jednak nie dłuższym niż 2 

tygodnie od daty wpisania oceny do dziennika.  
4. Waga oceny ze sprawdzianu poprawkowego wynosi 3, uzyskana nowa ocena nie zastępuje poprzednio 

otrzymanej.  
5. Jeśli uczeń był nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie, to na najbliższej lekcji zgłasza się do nauczyciela 

celem ustalenia drugiego terminu napisania zaległego sprawdzianu.  
6. Jeżeli uczeń nie dopełni obowiązku ustalenia z nauczycielem terminu napisania zaległej pracy lub po 

uzgodnieniu terminu nie napisze jej z powodów nieusprawiedliwionych, jest zobowiązany do napisania takiej 
pracy na najbliższej lekcji, na której będzie obecny. 

7. W przypadku nieobecności na kartkówce zapowiedzianej uczeń ma obowiązek napisać ją na kolejnej lekcji, na 
której jest obecny. 

8. Uczeń, który notorycznie przystępuje do sprawdzianów w drugim terminie traci możliwość poprawy. 
 
IV. ZASADY WYSTAWIANIA OCENY OKRESOWEJ I ROCZNEJ  
1. Ocenę okresową nauczyciel ustala na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych 

przez ucznia. 



 

 

2. Na ocenę roczną składa się średnia ważona oceny uzyskanej za I okres (waga 6) oraz wszystkich ocen 
cząstkowych z II okresu. 

3. Jeśli uczeń uzyskał średnią ważoną ocen: 
co najmniej 1,75 otrzymuje ocenę dopuszczającą 
co najmniej 2,75 otrzymuje ocenę dostateczną 
co najmniej 3,75 otrzymuje ocenę dobrą  
co najmniej 4,75 otrzymuje ocenę bardzo dobrą 
co najmniej 5,5 otrzymuje ocenę celującą 

4. Jedną ocenę wyższą od niedostatecznej uczeń może poprawić, gdy ocena okresowa/roczna waha się, czyli jest 
bliska granicy wyznaczonych przedziałów tzn.: 1,70, 2,70; 3,70; 4,70.  

5. W przypadku, gdy uczeń otrzymał ocenę niedostateczną na I okres nie ma obowiązku pisania pracy 
zaliczeniowej. Uczeń musi uzyskać średnią ocen 1,75 z całego roku, aby otrzymać zaliczenie.  

6. W przypadku, gdy uczeń ma pozytywną ocenę na pierwszy okres, a w drugim okresie ma średnią poniżej 1,75 
musi napisać sprawdzian zaliczeniowy obejmujący materiał z II okresu. Aby otrzymać ocenę pozytywną na 
koniec roku szkolnego uczeń musi mieć przynajmniej połowę sprawdzianów napisanych pozytywnie. 
 

V. WARUNKI PODWYŻSZENIA OCENY KOŃCOWEJ Z CHEMII W STOSUNKU DO OCENY PROPONOWANEJ PRZEZ 
NAUCZYCIELA 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do nauczyciela 

prowadzącego zajęcia o podwyższenie oceny z tych zajęć, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 
informacji o przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej z chemii. 

2. Wniosek o podwyższenie oceny można złożyć tylko wtedy, jeśli uczeń spełnia wszystkie poniższe warunki: 
 ma wysoką frekwencję (>90%) na zajęciach szkolnych, w szczególności na zajęciach edukacyjnych, z 

których wnioskuje o podwyższenie oceny; 
 wszystkie opuszczone przez niego godziny są usprawiedliwione, w szczególności dotyczy to nieobecności 

na zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności; 
 systematycznie wykonywał zadania domowe, był przygotowany do zajęć oraz aktywnie w nich 

uczestniczył; 
 wykorzystał wszystkie możliwości poprawy oceny zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, 
 w przypadku wnioskowania o ocenę ̨najwyższą,̨ brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie lub konkursach  

z chemii. 
3. Aby uzyskać ocenę roczną wyższą od zaproponowanej uczeń zobowiązany jest do napisania testu rocznego z 

okresu I i II. Zmiana proponowanej oceny następuje wtedy, gdy uczeń uzyskał ze sprawdzianu rocznego powyżej 
80% przewidywanych punktów. 

4. W podany powyżej sposób uczeń może uzyskać ocenę wyższą od proponowanej o jeden stopień. 
 
Podręcznik: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod: To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era 
Później w klasach II: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod: To jest chemia 2. Chemia organiczna. 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era 


