
Na chemii  ocenianie będzie się odbywało w 3 działach zgodnie ze Statutem Szkoły oraz wg  poniższego przedmiotowego systemu oceniania: 
Krótkie kartkówki/odpowiedzi ustne Praca na lekcji Aktywność Zadanie domowe 

1.Za krótkie kartkówki (jednozadaniowe)i odpowiedź ustną 
uczeń otrzymuje ocenę „plus” lub „plus/minus” lub 
„minus”.  

2.Ocena za krótkie kartkówki lub odpowiedź ustna będzie 
rozliczana po sześciu kolejnych kartkówkach/ 
odpowiedziach. 

3.Krótkie kartkówki mogą być niezapowiedziane przez 
nauczyciela i …  

- mogą być z trzech ostatnich lekcji 
- mogą być z kierunków na widnokręgu  i sposobów ich 
wyznaczania.  
 

4Jeżeli formą oceny są „plus” lub „plus/minus” lub minus, 
uczeń: 

- za dobrze wykonane polecenie  otrzymuje „plus”, 
- za polecenie wykonane częściowo  dobrze otrzymuje 
„plus/minus”, 
- za źle wykonane polecenie lub jego  brak otrzymuje 
„minus”. 

5.Po wykonaniu 6 krótkich kartkówek uczeń/odpowiedzi 
ustnych otrzymuje  ocenę: 

Ilość plusów              Ocena w skali 
1-6 

6 6 
5,5 5+ 
5 5 

4,5 4+ 
4 4 

3,5 3+ 
3 3 

2,5 2+ 
2 2 
1 1 

 
6. Po rozliczeniu „plusów”, „plus/minusów” i „minusów” 
ocena za krótkie kartkówki zostaje wpisana do działu I 
(kolorem czerwonym) 

1..Za pracę na lekcji w formie pisemnej 
(jednozadaniową) uczeń otrzymuje ocenę „plus” 
lub „plus/minus” lub „minus”.  

2. Ocena za pracę na lekcji będzie rozliczana po 
otrzymaniu  sześciu kolejnych ocen- „plus”, 
„plus/minus”, „minus”. 

3..Jeżeli formą oceny są „plus” lub 
   „plus/minus” lub minus, uczeń: 
- za dobrze wykonane polecenie otrzymuje 
„plus”, 
- za polecenie wykonane częściowo  dobrze 
otrzymuje „plus/minus”, 
- za źle wykonane polecenie lub brak jego 
wykonania,  otrzymuje „minus”. 

4..Po otrzymaniu 6 ocen- „plus”, „plus/minus”, 
„minus” uczeń otrzymuje ocenę: 

Ilość plusów              Ocena w skali 
1-6 

6 6 
5,5 5+ 
5 5 

4,5 4+ 
4 4 

3,5 3+ 
3 3 

2,5 2+ 
2 2 
1 1 

5.Po rozliczeniu „plusów” , „plus/minusów” i 
„minusów” ocena za pracę na lekcji zostaje 
wpisana do działu II (kolorem zielonym). 

1. Za aktywność podczas 
lekcji uczeń otrzymuje „plus”.  

2 .Po uzyskaniu sześciu  
„plusów” uczeń otrzymuje 
ocenę celującą.  

3. W sytuacji, w której uczeń 
uzyska mniej niż sześć 
„plusów”, pod koniec 
półrocza zostają one 
zamienione na ocenę 
adekwatną do ich ilości  
„plusów” i wpisane do 
dziennika za porozumieniem i 
na prośbę ucznia. 

4 .Po rozliczeniu „plusów” 
ocena za aktywność zostaje 
wpisana do działu II (kolorem 
zielonym). 

 

 

1. Za krótkie zadania domowe uczeń 
otrzymuje ocenę „plus” lub 
„plus/minus” lub „minus”.  

2. Nauczyciel prowadzący informuje 
uczniów o wymaganiach i formie 
oceny każdego krótkiego zadania 
domowego. 

3. Ocena za krótkie zadania domowe 
będzie rozliczana po sześciu 
kolejnych zadaniach. 

 
4. Jeżeli formą oceny  za krótkie 

zadania domowe są „plus” lub 
„plus/minus” lub minus, uczeń: 

- za dobrze wykonane zadanie   otrzymuje 
„plus”, 
- za zadanie wykonane częściowo dobrze 
otrzymuje „plus/minus”, 
- za źle wykonane zadanie lub jego  brak 
otrzymuje „minus”. 

5. Po wykonaniu 6 krótkich  zadań 
domowych uczeń otrzymuje ocenę: 

Ilość plusów              Ocena w skali 
1-6 

6 6 
5,5 5+ 
5 5 

4,5 4+ 
4 4 

3,5 3+ 
3 3 

2,5 2+ 
2 2 
1 1 

6. Po rozliczeniu „plusów” , 
„plus/minusów” i „minusów” ocena 
za krótkie zadania domowe zostaje 
wpisana do działu III (kolorem 
niebieskim). 



 

 
 


