PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z FIZYKI I FIZYKI W NAUKACH PRZYRODNICZYCH
1. Formy diagnozy, kontroli i oceny.
- praca klasowa- waga 3
- odpowiedź ustna- waga 2
- sprawdzian- waga 2
- kartkówka- waga 1
- praca domowa- waga 1
- karty pracy- waga 2
- pojedyncze karty pracy- waga 1
- wykonanie pomocy dydaktycznej- waga 3
- aktywność na zajęciach edukacyjnych- waga 1
- referaty, prezentacje- waga 2
- zeszyt przedmiotowy- waga 1
- inne formy uzgodnione z nauczycielem , oceniane wg odrębnych ustaleń
2. Kryteria oceniania prac klasowych i sprawdzianów:
- 100%- celujący
- 90%- bardzo dobry
- 75%- dobry
- 60%- dostateczny
- 40%- dopuszczający
Jeżeli uczeń uzyska wynik bliski progowi kolejnej oceny nauczyciel może postawić ocenę
z plusem np. 4+, czyli do liczenia średniej ważonej będzie to 4,5.
3. Kartkówki będą oceniane według następujących kryteriów:
- 96%-100%- bardzo dobry
- 75%-95%- dobry
- 60%-74%- dostateczny
- 40%-59%- dopuszczający
- poniżej 40%- niedostateczny
4. Po wyznaczeniu średniej ważonej śródrocznej i rocznej, przy wystawianiu ocen stosuje się
następujące progi zgodne ze Statutem Szkoły :
- celujący- od 5, 40
- bardzo dobry- od 4,60
- dobry- od 3,60
- dostateczny- od 2,70
- dopuszczający- od 1,70
- niedostateczny- poniżej 1,70
5. W stosunku do uczniów posiadających zaświadczenie o obniżonych kryteriach wymagań
przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel ma prawo odstąpić od
uwzględniania średniej ważonej.
6. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z PZO, z wyjątkiem uczniów u których stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe potwierdzone pisemną opinią
poradni psychologicznopedagogicznej . W takiej sytuacji nauczyciel dostosowuje
wymagania edukacyjne w porozumieniu z Pedagogiem Szkolnym i Rodzicami.
7. Uczniom przysługuje jedno nieprzygotowanie w semestrze , które zwalnia z pisania
niezapowiedzianej kartkówki, odpowiedzi ustnej, okazywania pracy domowej. Każde
następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną wagi 1.
8. Praca klasowa ma formę pisemną , obejmuje określony przez nauczyciela zakres materiału
i jest zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem , jak również z wpisem do dziennika

elektronicznego. Uczeń nieobecny na pracy klasowej w sposób usprawiedliwiony ma
obowiązek ją napisać w ciągu tygodnia po powrocie, w terminie uzgodnionym
z nauczycielem . Jeśli uczeń nie dopełni tego obowiązku lub jego nieobecność na pracy
klasowej jest nieusprawiedliwiona , otrzymuje ocenę niedostateczną.
9. Sprawdzian obejmuje określony zakres ostatnio omawianego materiału i jest zapowiadany
minimum dwa dni wcześniej , trwa około 20 minut . Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma
obowiązek wykazać się znajomością materiału w ciągu tygodnia.
10. Kartkówka obejmuje ostatni temat , trwa około 15 minut i z reguły jest niezapowiadana.
11. Poprawa pracy klasowej lub sprawdzianu jest możliwa w ciągu tygodnia od zapoznania się
z oceną po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.
12. Prace klasowe i sprawdziany powinny być oddane w ciągu 2 tygodni od napisania,
a kartkówki wciągu 1 tygodnia.
13. Przed wejściem na lekcję należy wyłączyć telefony komórkowe.
14. Nie wolno [bez zgody nauczyciela] rejestrować obrazu ani dźwięku z przebiegu zajęć.

