
Wymagania przedmiotowe z chemii w kl. VII-VIII w roku szkolnym 2020/2021

Nauczyciel: MONIKA MIELEC

Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty Art 44b (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373) oraz Statut Szkoły.

1. Narzędzia oceniania

a) odpowiedzi ustne;

b) prace pisemne: sprawdziany (45 minutowe) - po realizacji każdego działu, zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem, kartkówki (10-15 min) zapowiedziane z trzech ostatnich lekcji;

c) aktywność na lekcji: (++++ =  bdb, - - - - = ndst)

d) prace domowe; 

e) zadania nadobowiązkowe, osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych;

2.  Wymagania na ocenę:

a) prace pisemne:

100%  – ocena cel (6)
99% - 90% - ocena bdb (5) 
89% - 75% - ocena db (4) 
74% - 50% - ocena dst (3) 
49% - 33% - ocena dop (2) 
32% - 0%- ocena ndst (1)

3. Hierarchia ważności prac wykonywanych przez ucznia:

sprawdzian pisemny  , odpowiedź ustna, kartkówka;

zaangażowanie i praca na lekcji;

zeszyt przedmiotowy, praca domowa.

4. Ni  eprzygotowanie do zajęć:  

Uczeń ma prawo zgłosić dwukrotne nieprzygotowanie do zajęć w semestrze, bez ponoszenia konsekwencji (na 
początku lekcji). Każdy kolejne nieprzygotowanie wpływa na ocenę z zachowania.

5. Ocena śródroczna i roczna:

Ocena roczna ustalana jest na podstawie analizy wszystkich ocen uzyskanych w ciągu roku szkolnego, zgodnie  z 
hierarchią ważności. 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego:

……………………………………………….

Podpis ucznia:

..…………………………………………….. 
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