PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z FIZYKI I FIZYKI W NAUKACH PRZYRODNICZYCH
I.

Formy diagnozy, kontroli i oceny.
Ocenie przedmiotowej podlegają wszystkie powyższe wiadomości i umiejętności
nabywane przez ucznia w trakcie roku szkolnego oraz aktywność i obecność na lekcjach.
Nabyte wiadomości i umiejętności są sprawdzane poprzez, m.in.:
1. odpowiedź ustną
2. pracę klasową
3. sprawdzian
4. kartkówkę
5. pracę domową
6. zeszyt ćwiczeń
7. zeszyt przedmiotowy
8. indywidualną pracę z materiałem źródłowym
9. aktywność na różnych zajęciach edukacyjnych (np. warsztaty, uczestnictwo w pikniku
naukowym, zajęcia popularyzatorskie, olimpiadach i konkursach przedmiotowym)
10. rozwiązanie zadań dodatkowych podczas prac pisemnych
11. przygotowanie zajęć
12. opracowanie i przedstawienie krótkiego referatu
13. przygotowanie prezentacji multimedialnej
14. wykonanie pomocy dydaktycznej
15. doświadczenie
16. inne formy uzgodnione z nauczycielem

II.

Informacje o ocenie.
Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców, uzasadniona słownie bądź pisemnie. Każdy
uczeń jest oceniany zgodnie z PZO; wyjątek stanowią uczniowie u których stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe (uniemożliwiające sprostanie
wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania)
potwierdzone pisemna opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej
upoważnionej poradni specjalistycznej. W takiej sytuacji nauczyciel obniży wymagania
edukacyjne w porozumieniu z Pedagogiem Szkolnym i Rodzicami ucznia (Rodzice wyrażą
zgodę na piśmie, zostaną poinformowani o wynikających z tego tytułu konsekwencjach –
np. w/w uczeń podlega normalnej ocenie na egzaminie maturalnym).
Oceny uzyskane na lekcjach fizyki nie są równoważne. Ocena końcoworoczna jest średnią
ważoną wg wag zdefiniowanych poniżej:
waga 5:
zostanie laureatem konkursu lub olimpiady z Fizyki lub Astronomii.
waga 4:
prace klasowe z całego działu (zapowiedziane)

waga 3:
sprawdziany porównawcze,
waga 2:
 odpowiedzi ustne,
 niezapowiedziana kartkówka maksymalnie z ostatnich 3 lekcji
 doświadczenie
waga 1:
 prace długoterminowe, projektowe
 zapowiedziane kartkówki maksymalnie z poprzednich 3 lekcji
 niezgłoszone nieprzygotowanie do zajęć lub następne powyżej dozwolonych zgłoszonych
nieprzygotowań
 odpowiedź ustna zgłoszona (referat)
 prezentacja multimedialna
 praca domowa;
 aktywność, zaangażowanie (+++++ ocena bdb), ewidentny brak pracy na zajęciach oraz
przeszkadzanie w pracy na lekcji nauczycielowi lub innym uczniom, brak zeszytu, brak
pracy domowej (- - - - - ocena ndst)
 inne
Na wszystkich pracach pisemnych obowiązuje następująca procentowa skala ocen:
Skala procentowa co
Ocena z pracy pisemnej Do wyliczenia średniej ważonej.
najmniej:
100%
celujący
6
90%
bardzo dobry
5
85%
bardzo dobry minus
4,75
80%
dobry plus
4,5
75%
dobry
4
70%
dobry minus
3,75
65%
dostateczny plus
3,5
60%
dostateczny
3
50%
dostateczny minus
2,75
45%
dopuszczający plus
2,5
40%
dopuszczający
2
35%
dopuszczający minus
1,75
poniżej 35%
niedostateczny
1
Na egzaminie poprawkowym w części pisemnej obowiązuje ta sama skala procentowa co na
wszystkich innych pracach pisemnych.

Po wyznaczeniu średniej ważonej śródrocznej i rocznej, przy wystawianiu oceny śródrocznej
i rocznej stosuje się następujące progi, wg których ustala się oceny:
Ocena końcowa
Średnia ważona co najmniej:
celujący
5,40
bardzo dobry
4,60
dobry
3,60
dostateczny
2,70
dopuszczający
1,70
niedostateczny
poniżej 1,70
1. Uczniom przysługuje jedno „nieprzygotowanie” do zajęć w semestrze.
„Nieprzygotowanie” należy zgłaszać na liście osób nieprzygotowanych przed
sprawdzeniem listy. Każde zgłoszone nieprzygotowanie powyżej jednego oceniane jest
oceną niedostateczną wagi 1 (w danym semestrze). „Nieprzygotowanie” zwalnia ucznia
z pisania niezapowiedzianych kartkówek, odpowiedzi przy tablicy, odpowiedzi w czasie
lekcji, okazywania pracy domowej.
2. Prace klasowe oraz sprawdziany powinny być oddane w ciągu dwóch tygodni od napisania,
kartkówki w ciągu jednego tygodnia. Choroba nauczyciela, lub zdarzenie losowe
powodujące nieobecność nauczyciela w szkole przedłuża ten termin o czas nieobecności
nauczyciela.
3. Drugiej pracy klasowej nie robi się przed oddaniem poprzedniej.
4. Nieobecność ucznia/uczniów na pracy klasowej lub sprawdzianie upoważnia nauczyciela
do kontroli stopnia opanowania danego materiału w najbliższym możliwym terminie
uzgodnionym z uczniem przez nauczyciela.
5. Uczeń zobowiązany jest posiadać i prowadzić zeszyt (notatki ze wszystkich lekcji,
odrobione prace domowe), tak by móc się nim wykazać w roku szkolnym (tj. od września
do czerwca włącznie) – na życzenie nauczyciela.
6. Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną wagi 1 za ewidentny brak aktywności, brak
zeszytu, brak pracy domowej.
7. Nauczyciel nie ma prawa wymagać od ucznia poprawiania cząstkowej oceny
niedostatecznej.
8. Poprawa pracy klasowej lub sprawdzianu jest możliwa w ciągu tygodnia od zapoznania się
ucznia z oceną po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. Dłuższy termin na poprawę
możliwy jest jedynie w wypadku nieobecności ucznia w szkole z powodu dłuższej choroby.
9. Uczeń ma prawo jeden raz przystąpić do poprawy każdej oceny z pracy klasowej wagi 4,
jednak ocena, która go uprzednio nie satysfakcjonowała pozostaje w dzienniku i ma wpływ
na ocenę końcową. W przypadku poprawy pracy klasowej uwzględnia się obie oceny:
pierwszą z wagą „1”, drugą z wagą „4”.
10. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego oceniania postępów w nauce ucznia.
11. Pozostałe nieomówione kwestie wynikają z PZO.
12. Przed wejściem na lekcje należy wyłączyć telefony komórkowe oraz inne urządzenia
telekomunikacyjne i pozostawić je w wyznaczonym miejscu.
13. Na lekcji nie wolno używać telefonów komórkowych, chyba, że nauczyciel postanowi
inaczej.

14. Nie wolno (bez zgody nauczyciela) rejestrować obrazu ani dźwięku z przebiegu zajęć.
15. Prace pisemne są oceniane według skali szkolnej.
16. W stosunku do uczniów posiadających zaświadczenie o obniżonych kryteriach wymagań
przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel ma prawo odstąpić od
uwzględniania średniej ważonej.

