
WYMAGANIA CHEMIA 

1.Na lekcjach są wymagane: zeszyt, zbiór zadań, podręcznik 

 

2.Uczeń notatki z lekcji sporządza samodzielnie.  

 

3.Przy dwóch godzinach lekcyjnych w tygodniu uczniowi przysługują dwa nieprzygotowania w 

semestrze. W przypadku tylko jednej godziny przysługuje mu jedno nieprzygotowanie. 

Nieprzygotowania zgłaszamy na początku lekcji. Każde następne nieprzygotowanie jest 

równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

4.Kartkówki zazwyczaj są zapowiadane i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. (Uczeń nie może 

zgłosić nieprzygotowania)  

 

5.Jeśli kartkówka jest niezapowiedziana, obejmuje 1 lub 2 lekcje - wtedy uczeń może zgłosić 

nieprzygotowanie.  

 

6.Prace klasowe i testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Prace klasowe i testy 

poprawiamy w ciągu dwóch tygodni od otrzymania ocen (można poprawiać oceny niedostateczne 

oraz dopuszczające).  

 

7.W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie (jedno/dwudniowej) uczeń jest zobowiązany 

pisać sprawdzian na najbliższych konsultacjach.  

 

8.Wymagania procentowe na poszczególne oceny:  

50%-59% ocena dopuszczająca  

60%-74% ocena dostateczna  

75%- 89% ocena dobra  

90%-99% ocena bardzo dobra  

100% ocena celująca 

 

9.O proponowanych ocenach semestralnych i końcoworocznych nauczyciel informuje ucznia na dwa 

tygodnie przed radą klasyfikacyjną. Proponowana ocena może ulec zmianie. Po otrzymaniu 

informacji o ocenie uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą w ciągu 7 dni od poinformowania po 

spełnieniu następujących warunków:  

 

- frekwencja powyżej 80%, brak spóźnień  

 

- nie przekracza przysługującej mu liczby nieprzygotowań  

 

- wszystkie prace klasowe i testy zaliczone w pierwszym terminie  

 

-wszystkie prace klasowe i testy zaliczone na minimum ocenę o jaką się ubiega  

 

-średnia ocen wynosi 1,5 na ocenę dopuszczającą, 2,5 na ocenę dostateczną, 3,5 na ocenę dobrą i 4,5 

na ocenę bardzo dobrą. 



 

-uczeń zagrożony oceną niedostateczną na semestr lub koniec roku powinien zgłosić się do 

nauczyciela w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia go o ocenie.  

 

-nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem zasady i sposoby zaliczeń. Spisuje je w postaci kontraktu. 

Nie dotyczy to oceny celującej.  

 

Na ocenę celującą uczeń w ciągu całego roku szkolnego może uzyskać tylko dwie oceny gorsze niż 

ocena bardzo dobra lub celująca. 

 


