
Opracowała Magdalena Kotfica i  Katarzyna Kurpios, V LO w Szczecinie, 1.09.2009r. 

REGULAMIN 

szkolnego rankingu  o tytuł 

„NAJLEPSZY CHEMIK WŚRÓD MEDYKÓW V LO IM. A. ASNYKA W SZCZECINIE” 

 
1. W szkolny rankingu o tytuł „Najlepszy chemik wśród medyków V LO im. A. Asnyka w Szczecinie” 

uczestniczą wszyscy uczniowie klas medycznych V Liceum ogólnokształcącego im. A. Asnyka 
w Szczecinie realizujących chemię w zakresie rozszerzonym. 

2. Ranking jest prowadzony dla każdego poziomu klas oddzielnie (osobno dla klas I, osobno dla klas II, osobno 
dla klas III). 

3. Czas trwania rankingu to jeden rok szkolny. Wyniki rankingu ustalane są: 
a/ dla klas III medycznych w drugiej dekadzie  kwietnia, 
b/ dla klas I oraz II medycznych w drugiej dekadzie czerwca, 

4. W ramach rankingu ocenianiu podlegają wiedza, umiejętności oraz osiągnięcia w dziedzinie chemii, 
a w szczególności: 
a/ udział i osiągnięcia w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Chemicznej, 
b/ udział i osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach chemicznych organizowanych przez: 

 Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 
 Wydział Chemii Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, 

c/ udział i osiągnięcia w Wojewódzkim  Konkursie Chemicznych organizowanym przez Kuratorium 
Oświaty i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, 

d/ prace klasowe, 
e/ kartkówki, 
f/ projekty, 
g/ zadania domowe, 
h/ aktywność na lekcji. 

5. Ocenianie osiągnięć odbywa się w systemie procentowym: 
a/ za osiągnięcia w olimpiadzie i konkursach, w zależności od kategorii można uzyskać maksymalnie 

130%, 
b/ za wszelkiego rodzaju prace pisemne można uzyskać maksymalnie 100% z dokładnością do jedności, 
c/ za dłuższe odpowiedzi ustne można otrzymać maksymalnie 100% z dokładnością do dziesiątek. 

6. Ocenianie zadań domowych odbywa się w systemie punktowo–procentowym. Za każde zadanie domowe 
można otrzymać max. 1 pkt. Na koniec  każdego semestru otrzymane punkty są sumowane i przeliczane na 
procenty (max. 100%). 

7. Ocenianie aktywności ucznia na lekcji odbywa się w systemie punktowo–procentowym. Za każdą pojedynczą 
odpowiedź na lekcji można otrzymać max. 1 pkt. Na koniec  każdego semestru otrzymane punkty są 
sumowane i przeliczane na procenty (max. 100%). 

8. Ustalanie wyników rankingu: 
Na koniec roku szkolnego  każdemu uczniowi, ze wszystkich uzyskanych przez niego wyników procentowych 
(zarówno z I jak i II semestru)  wyznacza się  pozycję w rankingu  z zastosowaniem średniej ważonej: 

 waga 3 – osiągnięcia w olimpiadzie i konkursach, prace klasowe lub powtórzenia obejmujące cały 
dział oraz  poprawy tych prac, 

 waga 2 – prace klasowe z projektów, kartkówek obejmujących 3 tematy 
oraz poprawy tych prac, 

 waga 1 – zadania domowe, aktywności na lekcji. 
9. Uczniowie, którzy uzyskają trzy najlepsze wyniki w rankingu na poziomie poszczególnych klas zostają 

uhonorowani wpisem do kroniki szkolnej oraz medalami wręczanymi przez Dyrektora Liceum w czasie 
uroczystości zakończenia roku szkolnego. 


