
Laboratorium chemiczne to zajęcia ujęte w planie nauczania, wpisywane na 

świadectwo. Uczniowie są oceniani zgodnie z WSO. W związku ze specyfiką zajęć 

oceniane będą następujące aktywności: 

1. Jeden raz w semestrze sprawdzian obejmujący wiadomości i umiejętności z 

przeprowadzonych eksperymentów.  

 Sprawdzian zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
sprawdziany są obowiązkowe dla każdego ucznia w klasie;  

 sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania na ocenę celującą;  

 uczeń, ma prawo do jednokrotnego poprawienia sprawdzianu w terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od oddania prac;  

 poprawie może podlegać każda niesatysfakcjonująca ucznia ocena (ocena z poprawy jest 
umieszczana w dzienniku lekcyjnym obok oceny już otrzymanej);  

 jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w ciągu dwóch tygodni, w 
terminie wyznaczonym przez nauczyciela;  

 w przypadku nienapisania obowiązkowego sprawdzianu w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez uczącego, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości jej 
poprawy;  

 sprawdzian pisemny jest oceniany w ciągu 2 tygodni ,  

 zadania z prac pisemnych są omawiane na lekcji,  

 uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do prac na terenie szkoły,  

 W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową    

przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:  

0-39% -niedostateczny 

40 –46% -dopuszczający 

47 –50% -plus dopuszczający 

51-67% -dostateczny 

68-74% -plus dostateczny 

75-82% -dobry 

83-89% -plus dobry 

90-95% -bardzo dobry 

96-100% -plus bardzo dobry 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił kryterium procentowe na ocenę plus 

bardzo dobrą oraz rozwiązał zadanie dodatkowe. 

2. Przygotowanie teoretyczne do zajęć sprawdzane w formie ustnej lub krótkiej kartkówki na 

każdych zajęciach. 

3. Przestrzeganie przepisów BHP. 



4. Porządek na stanowisku pracy. 

5. Precyzja w wykonywaniu doświadczeń, postępowanie zgodne z instrukcją. 

6. Prowadzenie dziennika laboratoryjnego – oceniane przynajmniej dwa razy w semestrze. 

 

Punkt 3 i 4 oceniany będzie na bieżąco w systemie „+” i „-„. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry, 

gdy zgromadzi pięć plusów, gdy uzyska ich mniej, w końcu semestru zostają one zamienione 

odpowiednio przy „ ++++ -” ocena dobry,  przy „ +++ - -”ocena dostateczny, przy  „ ++ - - - ” ocena 

dopuszczający.  „ + - - - - ” lub „ - - - - - ” dają ocenę niedostateczną.  

7. Kryteria śródrocznego i rocznego oceniania. 

8. Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie 

ocen cząstkowych.  

9.  przy ustalaniu oceny semestralnej lub końcoworocznej z laboratorium chemicznego 

stosowana jest średnia ważona z ocen cząstkowych,  

10.  oceny ze sprawdzianu mnożone są przez 3, z kartkówek i odpowiedzi przez 2, 

pozostałe przez 1,  

 

średnia ocen  ocena  

5,75 i więcej  celująca  

4,75 – 5,74 bardzo dobra  

3,75 – 4,74  dobra  

2,75 – 3,74  dostateczna  

1,6 – 2,74  dopuszczająca  

1 – 1,59  niedostateczna  

 

4. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. Sprawdziany i inne prace pisemne 

są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.  

Sposoby informowania uczniów.  

Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z PSO ( ogólnie).  

Szczegółowe informacje są przekazywane każdorazowo przy wprowadzaniu do nowego działu.  

 

 

 


