KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 W GLIWICACH
na rok szkolny 2017/2018
1.Uczeń może otrzymać oceny za:
•prace pisemne (kartkówki 10 min., sprawdziany 10-20 min., sprawdziany – 45 min.)
•odpowiedź ustną
•zadanie domowe
•aktywność na lekcji
•pracę na lekcji
•projekt edukacyjny
•zadania dodatkowe
1. Prace pisemne.
Wszystkie sprawdziany będą zapowiadane z podaniem zakresu materiału. Kartkówki mogą
być niezapowiedziane i obejmować będą wiadomości z ostatniej lekcji lub z zadania
domowego.
Prace pisemne oceniane będą według skali:
100% - 90% bdb (5)
89% - 75%

db (4)

74% - 50%

dst (3)

49% - 31%

dop (2)

30% - 0%

ndst (1)

Prace pisemne są obowiązkowe! Dla poszczególnych przedziałów procentowych na
poszczególne oceny przy osiągnięciu górnej granicy procentów dodajemy do oceny (+),
natomiast przy dolnej granicy procentów (-).
Uczeń nieobecny na pracy pisemnej z powodu dłuższej nieobecności (min. 3 dni) musi ja
napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie później niż 2 tygodnie od dnia powrotu
do szkoły). W przypadku, kiedy uczeń nieobecny był jedynie w dniu, kiedy zaplanowana była
kartkówka, test lub sprawdzian będzie pisał zaległą pracę na kolejnej lekcji, na której będzie
obecny.

Przysługuje ci prawo do poprawy każdego sprawdzianu w ciągu półrocza, niezależnie od
otrzymanej uprzednio oceny, w terminie uzgodnionym z nauczycielem (do 2 tygodni). Na
konsultacjach przedstawiasz uzupełniony zeszyt przedmiotowy. Kartkówek nie możesz
poprawić. Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika obok oceny uzyskanej wcześniej, do
średniej ważonej bierzemy pod uwagę obie oceny.
2. Odpowiedź ustna
Krótkie odpowiedzi ustne oceniamy stosując "+" lub "-".
++++

bdb (5)

+++-

db (4)

++--

dst (3)

+---

dop (2)

----

ndst (1)

Dłuższe odpowiedzi ustne oceniane będą zgodnie z kryteriami wymagań na
poszczególne oceny:
bdb - pełna, płynna z zastosowaniem prawidłowej terminologii, bez pomocy
nauczyciela
db - pełna prawidłowa odpowiedź z nielicznymi dodatkowymi pytaniami nauczyciela
naprowadzającymi ucznia na prawidłową odpowiedź
dst - odpowiedź fragmentaryczna z dodatkową pomocą nauczyciela
dop - niepełna z dużą pomocą nauczyciela
ndst - uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie.
3. Prace domowe:
W ciągu półrocza sprawdzane będą prace domowe i oceniane według skali 1 – 5. Jeżeli nie
potrafisz odpowiedzieć na pytania związane z zadaniem domowym otrzymasz ocenę
niedostateczną (zadanie to będzie traktowane jako odpisane).
4. Aktywność na lekcjach – pochwały i upomnienia.
Możesz również otrzymać:
•pochwały (+), za aktywność na lekcjach i prace dodatkowe np.: przygotowanie
dodatkowych materiałów, pomocy, informacji
•upomnienia (-), brak zainteresowania lekcją, niedbałość w przygotowaniu się do lekcji,
niepoprawione zadania, nienotowanie na lekcji, brak notatki z lekcji
5. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji "np" (dotyczy odpowiedzi) a brak zadania
lub zeszytu "bz" (bez ponoszenia konsekwencji)

2 "np" i 2 "bz"
W przypadku nie wykorzystania tej szansy w I półroczu, nie przechodzą one na półrocze II.
Nieprzygotowania i braki uczniowie zgłaszają na początku lekcji po sprawdzeniu obecności.
Gdy uczeń wykorzysta limit nieprzygotowań, kolejna próba zgłaszania wiąże się
z konsekwencją otrzymania oceny niedostatecznej.
6. Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów „zaliczeniowych”,
nauczyciel może odstąpić od tej zasady w uzasadnionych i podanych uczniom sytuacjach.
7. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, zalecenia
specjalistycznych poradni lekarskich oraz psychologiczno-pedagogicznych.
8. Formy aktywności i ich waga:
formy aktywności

waga

kolor oceny

ocena za I półrocze

4

-

sprawdziany 45 min.

3

czerwony

sprawdziany 10-20 min. ,odpowiedź ustna

2

zielony

praca na lekcji, prace domowe, prace dodatkowe, kartkówki

1

niebieski lub czarny

9. Oceny śródroczne i końcoworoczne.
Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej będzie brana pod uwagę średnia
ważona. Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II
półroczu oraz oceny za I półrocze liczonej w II półroczu jako ocena cząstkowa z wagą 4.
Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:
zakres średniej ważonej

stopień

do 1,59

niedostateczny

od 1,60 do 2,59

dopuszczający

od 2,60 do 3,59

dostateczny

od 3,60 do 4,59

dobry

od 4,60 do 5,59

bardzo dobry

od 5,60

celujący
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