PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
fizyka

I. Sposoby sprawdzania wiadomości i opanowania różnych umiejętności doświadczalnych
i analitycznych:
1. Prace pisemne:
• sprawdziany wiadomości (całogodzinne, podsumowujące cały dział),
• kartkówki zapowiadane (trwające do 15 min., obejmujące nie więcej niż trzy ostatnie tematy
lekcji),
• opracowania przeprowadzonych doświadczeń,
• referaty i prezentacje multimedialne na konkretny zadany przez nauczyciela temat,
• zadania domowe.
Ściąganie podczas kartkówki lub sprawdzianu wiadomości skutkuje oceną niedostateczną.
2. Odpowiedzi ustne (na 1. z 2. lekcji w tygodniu, uczeń odpowiada na 5 pytań – od wymagań
koniecznych po dopełniające zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi).
3. Praca na lekcji (oceniania symbolami: „+”– liczbie symboli odpowiada ocena, oraz „-” – przy
otrzymaniu 3. minusa, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną):
• aktywność na lekcji,
• praca w grupach.
4. Zeszyt – uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków w zeszycie w przypadku nieobecności;
ocenie podlega estetyka (wykresów, tabel z danymi doświadczalnymi, rysunków, czytelność
zeszytu), kompletność notatek.
Każda ocena ma swoją wagę.
II. Zasady zaliczania, popraw prac pisemnych:
1. W przypadku nieobecności ucznia:
• w przypadku jedno lub dwudniowej nieobecności uczeń zalicza niepisaną pracę na najbliższej
lekcji (ewentualnie na konsultacjach lub innych dodatkowych zajęciach prowadzonych przez
nauczyciela, jeśli było to ustalone przed terminem, w którym zaliczała klasa),
• uczeń mający dłuższą nieobecność (na 2. i więcej godzinach fizyki), ma wydłużony czas na
zaliczenie do dwóch tygodni po powrocie do szkoły, w szczególnych przypadkach termin
zostaje wydłużony adekwatnie do czasu trwania choroby.

2. Poprawa prac pisemnych:
• kartkówek zapowiadanych uczeń nie może poprawiać – to badanie bieżących postępów
i systematyczności ucznia, będące przygotowaniem do sprawdzianu; ocenioną pracę uczeń
zabiera do domu (podobne treści są zawarte na sprawdzianie wiadomości),
• uczeń ma prawo poprawiać ocenę niedostateczną i dopuszczającą z każdego sprawdzianu,
• ocenę dostateczną i wyższą można poprawić tylko z jednego sprawdzianu w semestrze,
ostateczny termin poprawy sprawdzianu z wcześniejszego działu, odbywa się w ciągu 2.
tygodni od otrzymania oceny ze sprawdzianu z działu kolejnego,
• termin poprawy sprawdzianu ustalany jest z klasą na lekcji (w dniu oddania ocenionych prac),
tylko zwolnienie lekarskie, lub poważne wypadki losowe dają uczniowi możliwość napisania
poprawy sprawdzianu w innym terminie niż ustalony z klasą.
3. Progi procentowe odpowiadające ocenom:
• ocena celująca 95 % - 100 % oraz zadanie dodatkowe,
• ocena bardzo dobra 90 % - 100 %,
• ocena dobra 75 % - 89 %,
• ocena dostateczna 55 % - 74 %,
• ocena dopuszczająca 30 % - 54 %,
• ocena niedostateczna 0 % - 29 %.
III. Nieprzygotowania:
1. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w ciągu jednego semestru, trzecie
nieprzygotowanie powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.
2. Zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z posiadania zeszytu, odpowiedzi oraz dotyczy
braku pracy domowej.

