
Przedmiotowy System Oceniania z chemii 

w okresie zdalnego nauczania: 
 

 
1. Uczeń może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia (zeszyt, podręcznik) lub przygotowania  

do zajęć nie podając przyczyny dwa razy w semestrze. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje 

otrzymaniem oceny niedostatecznej. Nieprzygotowanie zgłaszamy na początku lekcji. 

2. Uczniowie są zobowiązani do punktualnego dołączania do zajęć na platformie MS Teams, 

czynnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, w tym odpowiadania na pytania zadawane przez 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. Nie reagowanie przez ucznia na pytania nauczyciela może 

skutkować wpisaniem nieobecności pomimo uczestnictwa w spotkaniu. Spóźnienie na zajęcia 

skutkuje wpisaniem uczniowi odpowiedniego wpisu we frekwencji. 

3. Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Notatki z lekcji udostępniane 

są na platformie MS Teams w zakładce: Notes zajęć. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek 

uzupełnić notatki za czas swojej nieobecności w terminie do tygodnia od dnia powrotu. Zeszyt 

może zostać sprawdzony w dowolnym czasie. Ocenie podlega kompletność notatek, poprawność 

merytoryczna i estetyka. 

4. Uczeń ma obowiązek bycia przygotowanym z przynajmniej 3 ostatnich lekcji, co może zostać 

sprawdzone poprzez wywołanie do odpowiedzi ustnej w dowolnym momencie zajęć. Odmowa 

odpowiedzi ustnej skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

5. Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych. Zadanie domowe może zostać 

sprawdzone i ocenione w dowolnym czasie u wszystkich, bądź wybranych uczniów. Zadania 

domowe przekazywane są do wiadomości uczniów przez moduł: zadania domowe dziennika 

elektronicznego Vulcan, a informacja o zadaniu dodatkowo publikowana na platformie MS Teams. 

Odesłanie zadania domowego następuje wyłącznie poprzez moduł zadania domowe dziennika 

elektronicznego. 

6. Prace klasowe są przeprowadzane z większego materiału co najmniej raz w semestrze  

i poprzedzone lekcją powtórzeniową. Termin pracy klasowej jest ustalany z minimum 

tygodniowym wyprzedzeniem. Prace klasowe w okresie nauczania zdalnego przeprowadzane  

są przez platformę MS Teams z wykorzystaniem dostępnych na niej narzędzi. 

7. Kartkówki trwają od 5 do 20 minut i dotyczą do 3 ostatnich lekcji. Kartkówka nie musi być 

zapowiedziana. Kartkówki w okresie nauczania zdalnego przeprowadzane są przez platformę MS 

Teams z wykorzystaniem dostępnych na niej narzędzi. 

8. Obecność na pracach klasowych i zapowiedzianych kartkówkach jest obowiązkowa. Uczeń 

nieobecny na pracy klasowej lub zapowiedzianej kartkówce otrzymuje ocenę „0” i ma obowiązek 

napisania ich w terminie do 2 tygodni po powrocie. Formę nadrobienia kartkówki/pracy klasowej 

ustala nauczyciel, nie musi ona być tożsama z formą stosowaną w pierwszym terminie. Zaliczenie 

polega na zaliczeniu pracy o tym samym stopniu trudności w ustalonym terminie – poza zajęciami 

on-line. 

9. Uczeń może poprawić jedynie ocenę niedostateczną w terminie 2 tygodni licząc od dnia  

jej otrzymania. Po upłynięciu terminu ocena nie podlega poprawie. Poprawiona ocena pojawia  

się obok tej uzyskanej w pierwszym terminie, a przy wystawianiu ocen brana jest pod uwagę  

ich średnia. 

10. Prace pisemne uczniów są dokumentem szkolnym. Uczeń prezentuje w niej swoje wiadomości  

i dba o jej estetykę. Rodzice/opiekunowie mają wgląd w prace uczniów podczas konsultacji. Prace 

pisane w formie zdalnej są udostępniane uczniom w sposób zdalny na platformie MS Teams po ich 

sprawdzeniu. 

11. Dla uczniów posiadających opinię Psychologiczno-Pedagogiczną kryteria oceniania  

są dostosowane do ich poziomu umiejętności i możliwości. 
 
 
 

  



Formy aktywności podlegające ocenie bieżącej: 
Forma 

aktywności 
Zakres materiału 

Waga 

oceny 

Praca klasowa 
Podany przez 

nauczyciela 
5 

Konkursy Sukces w konkursie 5 

Prace praktyczne 

(indywidualne lub 

grupowe, 

długoterminowe) 

Podany przez 

nauczyciela 
4 

Kartkówka 1-3 ostatnie lekcje  3 

Powtórzenie 

(różne formy) 

Podany przez 

nauczyciela 
2 

Odpowiedź ustna 3 ostatnie lekcje 2 

Zadanie domowe, 

zeszyt 
 2 

Aktywność Trzy plusy = bdb 1 

Nieprzygotowania  1 

 

Zasady oceniania prac pisemnych 
w okresie zdalnego nauczania: 

Ocena  Procent punktów 

bardzo dobry 5 92% – 100%  

bardzo dobry minus 5- 90% – 91%  

dobry plus 4+ 85% – 89%  

dobry 4 80% – 84%  

dobry minus 4- 75% – 79%  

dostateczny plus 3+ 70% – 74%  

dostateczny 3 55% – 69%  

dostateczny minus 3- 50% – 54%  

dopuszczający plus 2+ 45% – 49%  

dopuszczający 2 35% – 44%  

dopuszczający minus 2- 30% – 34%  

niedostateczny 1 <30%  

 

Zasady przeliczania średniej ważonej  
na oceny klasyfikacyjne: 

Ocena 

klasyfikacyjna 
Średnia ważona 

celujący (6) ≥5,50 

bardzo dobry (5) 4,60-5,49 

dobry (4) 3,60-4,59 

dostateczny (3) 2,60-3,59 

dopuszczający (2) 1,60-2,59 

niedostateczny (1) ≤1,59 

 
 


