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Sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z chemii 
 

Teresa Pikuta-Byrka i Piotr Połomka 

Ocenie podlega całoroczna praca ucznia, jego aktywność i gotowość do zajęć lekcyjnych 

teoretycznych i laboratoryjnych. Oceniane są prace pisemne w postaci sprawdzianów, kartkówek, 

esejów oraz próbnych egzaminów maturalnych. Prace pisemne sprawdzają wiadomości i umiejętności 

przewidziane w danym cyklu nauczania. Na ocenę semestralną i roczną składają się również: 

wykonywanie doświadczeń, systematyczne przygotowanie do zajęć, referaty, zadania domowe, 

aktywność ucznia na zajęciach  Bloku Olimpijskiego, udział w konkursach i olimpiadach. 

Kategorie najczęściej wystawianych ocen i ich wagi 

Oceniana kategoria Waga oceny 

Sprawdzian 8 (w przypadku poprawy waga 

oceny z pierwszego sprawdzianu 

spada z 8 do 2,a waga poprawy 

wynosi 6) 

Kartkówka 6 (w przypadku poprawy waga 

oceny z pierwszej kartkówki 

spada z 6 do 2,a waga poprawy 

wynosi 4) 

Aktywność 5 

Odpowiedź ustna 5 

Zadanie domowe 4 

Referat 5 

Blok olimpijski 8 

Olimpiada 10 

Konkurs chemiczny 10 

Ćwiczenia laboratoryjne – praca 5 

Ćwiczenia laboratoryjne – sprawozdanie 5 

Matury próbne 8 

Udział w wykładach i zajęciach popularno-naukowych 5 

Za aktywność na lekcji (np. rozwiązywanie zadań przy tablicy, odpowiedź ustna, pokazowe 

wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych) uczeń może otrzymać „+”. Zgromadzenie pięciu ”+” daje ocenę 

bardzo dobrą w kategorii odpowiedź ustna. 

Brak pracy na lekcji, nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, niesamodzielna 
praca podczas sprawdzianów i kartkówek mogą być ocenione na stopień niedostateczny. Ocena ta nie 
podlega poprawie!!! 
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Uczniowie mają prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od momentu 

ogłoszenia oceny w dzienniku elektronicznym, a ocenę z kartkówki w ciągu jednego tygodnia. 

Poprawie podlegają oceny: niedostateczny, dopuszczający i dostateczny. Obowiązuje jeden termin 

poprawy uzgodniony z nauczycielem i uczniem. Ocena z pracy poprawkowej jest ostateczna i nie 

podlega dalszej poprawie. 

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 1 raz w semestrze, przy czym nie może tego 

zrobić w przypadku sprawdzianu i zadania domowego długoterminowego. 

Warunki zaliczania kartkówek i sprawdzianów nie napisanych przez ucznia w pierwszym 
terminie ze względu na chorobę, zdarzenia losowe czy wyjątkowe problemy rodzinnej są ustalane 
indywidualnie. 

Oceny semestralne wylicza system Librus jako średnie ważone uzyskanych ocen 
cząstkowych. Ocena końcoworoczna jest średnią z obu semestrów z wagą 40% za pierwszy i 60% za 
semestr drugi. 

Podwyższenie oceny o jeden stopień (w stosunku do proponowanej przez system Librus) 
może nastąpić, jeśli uczeń spełni jeden lub kilka z poniższych warunków: 

 aktywny udział w zajęciach bloku olimpijskiego 

 udział w konkursach chemicznych różnych szczebli 

 udział w olimpiadzie chemicznej 

 wyjątkowe zaangażowanie, systematyczna praca i aktywność na zajęciach z chemii 
przez cały rok szkolny 
 

Prace pisemne uczniów są przechowywane i stanowią dokument potwierdzający postępy 

w nauce. 

 

 

 

 


