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Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu                                                                                                            
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Rok szkolny 2020/ 2021 

 

I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych, rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

III. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej.  
 

Klasa…………………………………8 

Przedmiot…………………………….chemia 

Program nauczania…………………...Program nauczania chemii w szkole podstawowej. 

 T. Kulawik, M. Litwin  

Podręcznik……………………………” Chemia Nowej Ery”, T. Kulawik, M. Litwin 

Nauczyciel………………………........mgr Agata Klimowska 

Tygodniowy wymiar zajęć…………..2 godziny 

 

I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych, rocznych ocen klasyfikacyjnych. 
 

W załączniku (zał.8ch) 

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
 

Formy aktywności Częstotliwość 

w semestrze 

Uwagi 

1. Sprawdzian 2 Czas trwania 40 

min. 

2. Kartkówka 3 Czas trwania  

10-15min. 

3. Odpowiedź ustna 1\2  Czas trwania  

5min. 

4. Praca domowa  
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Zadania w 

zeszycie 

przedmiotowym 

lub w innej 

formie 

wyznaczonej 

przez 

nauczyciela. 
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Przeliczenie procentów na oceny semestralne i roczne: 

% punktów <100 – 95> (94 – 90> (89 – 75> (74 – 50> (49 – 33> (32 – 0> 

Ocena  celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny 

 

1.Sprawdziany zapowiadane będą z tygodniowym wyprzedzeniem z całego działu lub 

rozdziału w podręczniku. 

2. Kartkówki mogą być zapowiadane lub nie (sprawdzian 10 minutowy z trzech ostatnich 

jednostek lekcyjnych) 

3. Odpowiedzi ustne z reguły niezapowiadane (z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych). 

4. W przypadku, gdy uczeń otrzyma z pracy klasowej ocenę, która go nie satysfakcjonuje 

będzie miał możliwość poprawy do dwóch tygodni po wpisaniu oceny przez nauczyciela do 

dziennika.  

W uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu. 

 

 

III. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

 
1. Laureaci konkursów chemicznych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych z chemii otrzymują celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który otrzymał tytuł laureata konkursu chemicznego o 

zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 

uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z chemii, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcowa ocenę klasyfikacyjną.  

 

2. Ocenę celującą, o której mowa powyżej zatwierdza Rada Pedagogiczna na 

podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. 

Zaświadczenie przedkłada dyrektorowi Szkoły Podstawowej uczeń lub jego 

rodzice (prawni opiekunowie).  
 

3 Uczeń, który: 

a) uczestniczył we wszystkich zrealizowanych przez nauczyciela w ciągu roku 

szkolnego pracach klasowych  

b) wykorzystywał na bieżąco możliwość poprawy ocen z prac klasowych 

c)  posiada frekwencję na zajęciach z chemii nie mniejszą niż 65% (z wyjątkiem    

długotrwałej choroby ucznia) 

                  d)  usprawiedliwił wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu 

 

 - ma prawo ubiegać się o podwyższenie o stopień przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z chemii zgodnie z trybem określonym w Statucie Szkoły. 

 

 

 

 

mgr Agata Klimowska 


