
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII 

W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II w Łodzi 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

KLASA  VII  
 

 

1. Nazwisko i imię: 

Agata Majchrzak 

 

2. Realizowany program: 

Program nauczania chemii w szkole podstawowej uwzględniający podstawę programową kształcenia 

ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 roku; numer dopuszczenia 820/1/2017 

3. Formy sprawdzania wiedzy: 

a) sprawdziany – po każdym dziale -nie więcej niż 2 w I semestrze nie mniej niż 2 w semestrze II                       

b) kartkówki – min. 2 w semestrze 

c) odpowiedzi ustne – nie więcej niż 2 w semestrze  

d) prace domowe – nie więcej niż 3 w semestrze 

e) prace dodatkowe ( referaty, plakaty, itp. ) – nie mniej niż 1 w roku szkolnym 

f) prace w grupach (sporadycznie) 

 

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

-  ocena śródroczna  jest wystawiana na podstawie wszystkich ocen otrzymanych przez ucznia w czasie 

nauki w I semestrze; 

-  ocena roczna jest wystawiana na podstawie wszystkich ocen otrzymanych w trakcie całego roku; 

-  oceny te nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych a średnią ważoną (patrz – regulamin oceniania w 

Statucie); 

       -  w ocenianiu sprawdzianów obowiązuje procentowe przeliczanie punktów na oceny (patrz – regulamin 

       oceniania w Statucie);  

       - są dwa terminy pisania prac sprawdzających; 

       - oceny z kartkówek można poprawić na warunkach podanych w Statucie; 

       - oceny niedostateczne ze sprawdzianów należy (dopuszczające i dostateczne – można) poprawić na  

        warunkach podanych w Statucie; 

       - uczeń nie może uzyskać pozytywnej oceny śródrocznej bądź rocznej, jeżeli ze wszystkich sprawdzianów 

       otrzymał oceny niedostateczne; 

       -  uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w semestrze ale nie może ich zgłosić przed   

       zapowiedzianymi formami sprawdzania wiedzy oraz na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i 

       roczną; 

       - nieprzygotowania nie sumują się. 

 

5. Sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce: 

 Wszystkie oceny ucznia są jawne. 

 Wszystkie sprawdziany ucznia przechowywane są u nauczyciela przez cały rok szkolny. 

Uczeń ma prawo zrobić kopię każdej swojej pracy. 

 Rodzic ma możliwość wglądu do wszystkich prac pisemnych ucznia. 

 Na miesiąc przed klasyfikacją sródroczną lub roczną nauczyciel informuje wychowawcę o 

zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną lub dopuszczającą. Wychowawca przekazuje tę 

informację rodzicom na piśmie (wydruk z Librusa).  

 Nauczyciel bierze udział w konsultacjach w terminach wcześniej ustalonych przez dyrekcję 

szkoły. 

 

6. Tryb uzyskiwania przez ucznia ocen wyższych niż przewidywane, semestralnych i rocznych.  
            Uczeń może otrzymać ocenę „celujący” na zasadach zgodnych ze Statutem; tj. jeśli jego wiadomości 

            wykraczają poza podstawę programową a także z prac klasowych otrzymał również oceny      

          „celujące”.  


