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Ocenie podlega całoroczna praca ucznia, jego aktywność i gotowość do
zajęć  lekcyjnych  teoretycznych  i  laboratoryjnych.  Oceniane  są  prace  pisemne  w
postaci  sprawdzianów,  kartkówek  oraz  próbnych  egzaminów  maturalnych.  Prace
pisemne  sprawdzają  wiadomości  i  umiejętności  przewidziane  w  danym  cyklu
nauczania. Na ocenę semestralną składają się również: wykonywanie doświadczeń
i  eksperymentów  w  formie  pokazów  i  samodzielnej  pracy,  systematyczne
przygotowanie  do  zajęć,  referaty,  zadania  domowe,  aktywność  ucznia  na  Bloku
Olimpijskim, udział w konkursach i olimpiadach.

Tabela 1.Kategorie najczęściej wystawianych ocen i ich wagi
sprawdzian 8 3/5 spr.I/po poprawie

Kartkówka zapowiedziana 6 2/4-kartk. I/po popr.

Kartk. niezapowiedziana 6 2/4-kartk. I/ po popr.

Aktywność 5 -

Odpowiedź ustna 5 -

Zadanie domowe 3 -

Referat 5 -

Blok olimpijski 8 -

Olimpiada 8-10 -

Konkurs chem. 8-10 -

Warsztaty laborat. 5 -

Matury próbne 8 -

Wykłady popularno-
naukowe        / udział/

5 -

Za  aktywność  na  lekcji  (np.  rozwiazywanie  zadań  przy  tablicy,
odpowiedź ustna, pokazowe wykonanie ćwicz. laborat.) uczeń może otrzymać „+”,
które zamieniane są na ocenę : 5 ”+” daje ocenę bardzo dobrą w kategorii odpowiedź
ustna.

Brak  pracy  na  lekcji,  nieprzygotowanie  do  zajęć  laborat.,  brak  zadania
domowego, celowe i świadome utrudnianie prowadzenia zajęć, niesamodzielna praca
podczas sprawdzianów i kartkówek może być ocenione na stopień niedostateczny.
Ocena ta nie podlega poprawie!



Uczniowie  mają  prawo  poprawić  ocenę  ze  sprawdzianu  w  ciągu  2
tygodni  od  momentu  ogłoszenia  oceny  w  dzienniku  elektronicznym/   lub  od
momentu  oddania  pracy  w  przypadku  ferii/  i  1  tygodnia  od  oddania  kartkówki.
Poprawie podlega ocena: niedostateczny, dopuszczający i dostateczny. Obowiązuje
jeden  termin  poprawy  uzgodniony  z  nauczycielem  i  uczniem.  Ocena  z  pracy
poprawkowej  jest  ostateczna  i  nie  podlega  dalszej  poprawie.

Ocena  semestralna  /zaproponowana  przez  system  Librus  i  uzgodniona  z
uczniami/ może ulec obniżeniu / nie więcej niż o jeden stopień w stosunku do oceny
proponowanej  przez  system  Librus/,  jeśli  uczeń  otrzymał  3  razy  wpis  „0”  za
nienapisanie  pracy  w  pierwszym  wyznaczonym  terminie.  Zapis  ten  nie  będzie
stosowany,  gdy  praca  nie  mogła  być  napisana  z  powodu  ważnych  okolicznści
zdrowotnych lub losowych.                                                               

 Ocena końcoworoczna jest średnią z obu semestrów z wagą 40% za semestr I
i 60% za semestr II.                                                                                    

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć raz w semestrze, ale fakt ten
nie  zwalnia  go  z  obowiązku  pisania  zapowiedzianych  i  niezapowidzianych  prac
pisemnych- w takim przypdku uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej.  

Warunki zaliczania kartówek i sprawdzianów przez ucznia, który znalazł się w
wyjątkowej,  trudnej  sytuacji  spowodowanej  długotrwałą  chorobą  lub  poważnymi
problemami rodzinnymi są ustalane indywidualnie .

Prace  pisemne  uczniów  są  przechowywane  i  stanowią  dokument
potwierdzajacy postępy w nauce.                                                                            

Warunki  podwyższenia  oceny  w  stosunku  do  proponowanej  przez  system
Librus: aktywny udział w zajęciach olimpijskich, udział w konkursach chemicznych
różnego  szczebla  i  olimpiadzie,  wyjątkowe  zaangażowanie  w  codziennej,
systematycznej pracy .


