
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII 

w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim 

I. Postanowienia wstępne 

1. PSO stanowi załącznik do WO 

2. W PSO uszczegółowione są zasady oceniania na danym przedmiocie. 

 

II. Zasady szczegółowe 

1. Uczeń musi być przygotowany do lekcji, to znaczy mieć książkę, zeszyt 

przedmiotowy, inne materiały wskazane przez nauczyciela, odrobione zadanie 

domowe, utrwalony materiał z 3 ostatnich oraz wskazanych przez nauczyciela 

lekcji. 

2. Uczeń może być w każdym półroczu jeden raz nieprzygotowany do lekcji 

(musi poinformować o tym nauczyciela na początku lekcji). Zgłoszenie, 

nieprzygotowania zwalnia z odpowiedzi i niezapowiedzianej kartkówki, chyba,  

że uczeń decyduje się ją napisać. Prawo do nieprzygotowania się do zajęć nie 

obowiązuje na lekcjach powtórzeniowych i zapowiedzianych formach 

sprawdzania wiedzy.  

3. W związku z niewielką ilością godzin przedmiotu uczeń ma obowiązek 

wykonać wszystkie zadania domowe i napisać wszystkie formy sprawdzania 

wiedzy. 

4. W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń ma obowiązek uzupełnienia 

całości zapisów z lekcji (wraz z zadaniami domowymi), zapoznania się  

z materiałem zrealizowanym w tym czasie, opanowania związanych z nim 

wiadomości i umiejętności, napisania pracy pisemnej przeprowadzonej   

na danych zajęciach. 

  

5. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów obejmować będą: 

1) kartkówki – waga 2, 

2) sprawdziany – waga 4,  

3) prace klasowe – waga 6, 

4) praca z tekstem, filmem lub innym źródłem informacji – karta pracy – 

waga 4, 

5) indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje referatów, 

projektów – waga od 4 do 6, 

6) zadanie domowe – waga 2, 

7) wykonanie i udokumentowanie doświadczenia lub prezentacja  

i omówienie doświadczenia w klasie – waga 4, 

8) praca na lekcji – aktywność – waga od 1 do 4, 

9) prace nadobowiązkowe wskazane przez nauczyciela – waga od 2 do 4 

(waga zostanie ustalona z uczniem w momencie precyzowania zadania). 

 



6. Rodzaje i zasady przeprowadzania pisemnych form sprawdzania wiadomości  

i umiejętności: 

1) kartkówka – obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów, nie musi być 

zapowiedziana; jest przeprowadzona na początku lekcji; czas trwania  

do 15 minut. Kartkówka może być też przeprowadzona na zakończenie 

lekcji z aktualnie realizowanych treści, o takiej kartkówce uczniowie  

zostają poinformowani na początku lekcji.  

2) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku tematów/zagadnień wskazanych 

przez nauczyciela, zapowiedziany tydzień wcześniej, poprzedzony wpisem  

w dzienniku, czas trwania do 45 minut; 

3) praca klasowa – dłuższa praca pisemna obejmująca większy zakres 

materiału, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona 

wpisem w dzienniku i lekcją powtórzeniową, czas trwania 1-2 godziny 

lekcyjne. 

7. Wszystkie formy sprawdzania wiedzy uczniów mogą się odbywać  

w formie elektronicznej. 

8. Praca na lekcji – aktywność – uczeń może otrzymać stopień za aktywność  

na jednej lekcji / kilku lekcjach łącznie lub za cały semestr. Bez konsultacji  

z uczniem do dziennika wpisywany jest stopień niedostateczny, bardzo dobry  

i celujący. Pozostałe stopnie są wpisywane do dziennika za zgodą ucznia.  

9. Uczeń może uzyskać dodatkowe stopnie za wykonanie prac 

nadobowiązkowych, wskazanych przez nauczyciela.  

10. Zasady poprawiania ocen. 

1) Uczeń ma prawo poprawić 2 oceny cząstkowe w semestrze. 

2) Poprawa jest dobrowolna, Uczeń pisze ją tylko raz. W drugim podejściu 

zakres treści nie zmienia się. Do dziennika będzie wpisany stopień 

pierwszy i stopień z poprawy. Do klasyfikacji uwzględnia się oba stopnie.  

3) Uczeń, który w sposób nieuczciwy stara się uzyskać stopnie  

z poszczególnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności, otrzymuje 

z nich stopień niedostateczny bez możliwości poprawy i podjęcia się 

wykonania zadania dodatkowego.   

4) Uczeń, który nie poprawił oceny w terminie uzgodnionym przez 

nauczyciela (z wyjątkiem nieobecności spowodowanej chorobą), traci 

prawo do poprawy danej oceny.  

11. Sposób ustalania oceny klasyfikacyjnej na koniec semestru/roku szkolnego. 

Ocena na koniec semestru/roku szkolnego jest średnią ważoną ocen 

cząstkowych uzyskanych przez ucznia w rozpatrywanym okresie.  

 


