
Kryteria oceniania z przedmiotu chemia w XV LO im. Narcyzy 

Żmichowskiej w Warszawie  

100%-97% - celujący 

96%-91% - bardzo dobry 

90%-75% - dobry 

74%-60% - dostateczny 

59%-50% - dopuszczający 

<50% - niedostateczny 

Ocena śródroczna/końcoworoczna 

Oceny semestralne są obliczane na zasadzie średniej ważonej. Poszczególne wagi są 

następujące: 

3 – sprawdziany, klasówki 

2 – kartkówki, odpowiedzi 

1 – oceny za aktywność, pracę domową 

Waga za projekt zależy od metody i rozległości tematycznej. Jest ona ustalana indywidualnie 

przez nauczyciela. 

Jeżeli uczeń realizuje przedmiot w zakresie podstawowym, z racji na niewielką ilość 

sprawdzianów w ciągu roku, wszystkie klasówki muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 

dopuszczającą.  

Jeżeli uczeń realizuje przedmiot w zakresie rozszerzonym, musi zaliczyć 75% wszystkich 

klasówek na ocenę co najmniej dopuszczającą, z zastrzeżeniem, że średnia arytmetyczna ze 

wszystkich sprawdzianów wynosi minimum 2. Wśród poprawianych przez ucznia 

sprawdzianów mogą się znaleźć te, które nauczyciel wskaże jako obowiązkowe. 

Uczeń ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do poprawy z danego sprawdzianu. Można 

poprawiać każdą ocenę z testu. Nie przewiduje się poprawiania kartkówek.  

Oceny mogą być wystawione ze znakiem „+” lub „-‘’. Znak „+” oznacza 0,5 oceny wyżej przy 

obliczaniu średniej, natomiast znak „-‘’ 0,25 oceny niżej.  Jeżeli w wyznaczony powyżej sposób 

uczeń osiągnie ocenę średnią od 0,75 wystawiana jest ocena o jedną wyższa (np. przy średniej 

3,75 wystawiana jest ocena dobra, średnia 3,74 odpowiada ocenie dostatecznej. ) 

W semestrze przysługuje jedno nieprzygotowanie w semestrze uczniom realizującym 

przedmiot w zakresie podstawowym. Uczniowie realizujący przedmiot w zakresie 

rozszerzonym mają prawo do dwóch nieprzygotowań w semestrze. Należy je zgłosić w trakcie 

sprawdzania listy, przy wymienianiu danego nazwiska. Po zakończeniu sprawdzania listy nie 

ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania. Nieprzygotowanie chroni przed 

niezapowiedzianą kartkówką, niezapowiedzianym odpytywaniem na ocenę i zwalnia z 

odpowiedzialności za brak pracy domowej/zeszytu. Nieprzygotowanie nie działa w przypadku 

zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek i umówionych wcześniej odpowiedzi. 

Nieprzygotowania niewykorzystane w semestrze zimowym nie przechodzą na semestr letni. 



Nauczyciel zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianej kartkówki/odpowiedzi ustnej z 

ostatnich 3 lekcji oraz do kontroli wywiązywania się ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu. 

Uczeń zobowiązany jest do posiadania zeszytu na każdej lekcji i podręcznika/zbioru zadań 

(może być jeden na dwie osoby). 

Aktywność na lekcji może zostać oceniona poprzez plusy i minusy. Zebranie trzech plusów 

skutkuje oceną bardzo dobrą z aktywności, natomiast trzech minusów oceną niedostateczną. 


