
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI 
 

I. Zbieranie informacji o uczniu może odbywać się poprzez :  

1. Obserwację w czasie wykonywania różnorodnych zadań :  

- doświadczeń,  

- rozwiązywania zadań problemowych i rachunkowych,  

- poleceń z wykorzystaniem różnych źródeł informacji.  

Pozwala to sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia, samodzielność i twórczą inicjatywę.  

2. Prace pisemne :  

- sprawdziany obejmujące cały dział nauczania,  

- kartkówki obejmujące trzy ostatnie jednostki lekcyjne. 

  3.  Ustne wypowiedzi – umiejętność wnioskowania.  

  4. Prace domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe.  

  5. Udział w turniejach i konkursach przedmiotowych.  

II. Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej, jawnej i uzasadnionej oceny.  

1. Ocenianie ucznia odbywa się za pomocą ocen cząstkowych w skali 1 do 6 zdobywanych w czasie trwania 

całego I i II semestru.  

2. Ocenę końcowosemestralna i końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen zdobytych przez ucznia, 

przy czym nie jest ona średnią arytmetyczną zdobytych ocen.  

3. W ciągu semestru mogą odbywać się kartkówki 10-cio do 15-to minutowe, bez wcześniejszego 

zapowiedzenia, obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych, nie podlegają one poprawie w 

sposób pisemny.  

4. Uczeń jest powiadamiany o sprawdzianie na tydzień przed terminem.  

5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczenia go, termin ustala nauczyciel z 

zainteresowanym uczniem.  

6. Uczeń ma możliwość poprawy jednego sprawdzianu raz w semestrze, termin ustala nauczyciel z 

zainteresowanym uczniem.  

7. Jeżeli uczeń w pracach pisemnych osiąga górny pułap punktów, uzyskuje ocenę z plusem, a jeśli osiąga 

dolny pułap punktów, uzyskuje ocenę z minusem.  

8. Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji i odrabia obowiązkowe zadania domowe.  

9. Uczeń ma przywilej zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji poprzez zgłoszenie tego faktu przed lekcją 

podając swoje imię i nazwisko na kartce raz w ciągu semestru ( jedna godzina tygodniowo ) lub dwa razy 

w ciągu semestru ( dwie godziny tygodniowo ). W przypadku nie wykorzystania  nieprzygotowania, nie 

przechodzi ono na następny semestr.  

10. Uczeń jest przygotowany do lekcji, jeżeli opanował materiał z ostatnich trzech tematów i umie go 

przedstawić pisemnie i ustnie.  

11. Każdy uczeń zobowiązany jest do robienia notatek i uwagi na lekcji. Brak pracy na lekcji może 

poskutkować uzyskaniem oceny niedostatecznej z przedmiotu.  

12. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów umożliwiających poprawę oceny 

proponowanej przez nauczyciela.  

13. Punkty ze sprawdzianów i kartkówek przeliczane są na oceny w następujący sposób :  

0 % - 29 % - ocena niedostateczna,  

30 % -49 % - ocena dopuszczająca,  

50 % - 69 % - ocena dostateczna,  

70 % - 84 % - ocena dobra,  

85 % - 99 % - ocena bardzo dobra,  

100 %  - ocena celująca.  

14. Każdy uczeń po zapoznaniu się z przedmiotowym systemem oceniania jest zobowiazany do jego 

przestrzegania.  


