
 

PRZEDMIOT: chemia KLASA: VII 

NAUCZYCIEL: Patryk Tomkalski                                                                                                              rok szkolny: 2020/2021 

PODRĘCZNIK OBOWIĄZKOWY: 

H. Gulińska, J. Smolińska „Ciekawa chemia” podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, wydawnictwo WSiP 

ZESZYT: 

Minimum 60- kartkowy w kratkę, obłożony i podpisany. Obowiązuje komplet notatek z lekcji, zapisanych tak, aby ułatwić 

przyswajanie wiedzy. W przypadku nieobecności brakujące tematy muszą być uzupełnione.  

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
PROGI PROCENTOWE  

NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
 
 

 
 

 

- praca klasowa (z działu, powyżej 3 tematów lekcji), 

- sprawdzian (maksymalnie z 3 tematów lekcji powiązanych 

tematycznie), 

- kartkówka (z ostatniego tematu lekcji lub zadania domowego), 

- odpowiedź ustna, 

- zadanie domowe, 

- aktywność na lekcji, 

- praca nadobowiązkowa: przygotowanie fragmentu lekcji, prezentacje 

multimedialne, wykonanie pomocy dydaktycznej, rozwiązywanie 

zadań dodatkowych. 

0 % - 29 % = ndst (1) 

30 %  - 49 % = dop (2) 

50 %  - 69 % = dst (3) 

70 % - 85 % = db (4) 

86 % - 97 % = bdb (5) 

98 % - 100 % = cel (6) 

UWAGI O OCENIANIU 

- uczeń może być nieprzygotowany do lekcji 2 razy w półroczu. Zgłasza ten fakt na początku lekcji nauczycielowy, tuż po 

wejściu do sali lekcyjnej. Otrzymuje wówczas wpis do dziennika „np”. Zgłoszenie nieprzygotowania dotyczy: braku zeszytu 

przedmiotowego, zadania domowego lub gotowości do odpowiedzi. Nie zwalnia natomiast z pisania pracy klasowej, sprawdzianu, 

zapowiedzianej kartkówki i pracy na bieżącej lekcji. Trzecie nieprzygotowanie i każde następne to ocena niedostateczna. 

Niezgłoszenie nieprzygotowania skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej; 

- aktywność na lekcji odnotowuje się „+”. Trzy „+” to ocena bdb. Brak pracy na lekcji odnotowuje się „-”. Trzy „-” to ocena 

niedostateczna; 

- w razie nieobecności ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej lub sprawdzianie (z powodu dłuższej nieobecności), uczeń 

zobowiązany jest w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły wykazać się wiadomościami i umiejętnościami objętymi 

sprawdzianem w formie i trybie określonym przez nauczyciela; 

- uczeń zobowiązany jest do jednorazowej poprawy każdej oceny niedostatecznej uzyskanej z pracy klasowej lub sprawdzianu,            

w terminie 2 tygodni od uzyskania tej oceny. Zaległych (po upływie 2 tygodni) ocen nie będzie można poprawić pod koniec 

półrocza czy pod koniec roku szkolnego; 

- uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny na wyższą w terminie nie dłuższym niż 14 dni (od momentu jej poznania) 

w formie uzgodnionej z nauczycielem; 

- kryteria wymagań na poszczególne oceny są dostępne do wglądu u nauczyciela przedmiotu; 

- przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

INNE UWAGI: 

- za pracę niesamodzielną (odpisywanie, kopiowanie lub tzw. ściąganie) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; 

- ocenia się wszelkie inicjatywy ucznia przydatne do realizacji materiału lub poszerzające wiedzę przedmiotową, 

- na ocenę końcową uczeń pracuje cały rok. 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  ……………………………………………………….               
                                                                                                                                                 podpis nauczyciela chemii: 

 
Zapoznałam/-em się z wymaganiami przedmiotowymi i edukacyjnymi.                   
 
 
 
 
 
 
     ………………………………………..………….……………                                                              ………………………………………………………………….. 
                                podpis ucznia                                                                                                                  podpis rodzica / prawnego opiekuna 




