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Do oceniania prac pisemnych stosuje się kryteria: 

poniżej 40% możliwych punktów do zdobycia - ocena niedostateczna  

od 40% możliwych punktów do zdobycia - ocena dopuszczająca  

od 50% możliwych punktów do zdobycia - ocena dostateczna 

od 70% możliwych punktów do zdobycia - ocena dobra  

od 85% możliwych punktów do zdobycia - ocena bardzo dobra  

od 96% możliwych punktów do zdobycia – ocena celująca 

 

☺ Uczeń jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w zajęciach, prowadzić zeszyt przedmiotowy, w terminie 

      zaliczać sprawdziany i kartkówki, posiadać wymagane podręczniki, zbiory zadań, przyrządy. 

☺ Ocenie podlegają następujące formy: 

     -) obowiązkowo: sprawdziany, kartkówki,  odpowiedzi ustne, zadania domowe, aktywność, 

     -) nieobowiązkowo: zadania dodatkowe, referaty, udział w konkursach, inne formy. 

☺ Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres  

      sprawdzanych umiejętności i wiedzy.  

☺ Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce musi je napisać w ciągu dwóch tygodni, po wcześniejszym  

      uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

☺ Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane i nie muszą zawierać  

      zadania o podwyższonym stopniu trudności. 

☺ Osoba przeszkadzająca na lekcji będzie pisała kartkówkę z bieżącego materiału (ocena niedostateczna  

      wpisywana jest do dziennika i nie można jej poprawić). 

☺ Każdą ocenę niedostateczną otrzymaną z prac pisemnych uczeń ma obowiązek poprawić w terminie  

   2 tygodni od oddania sprawdzonych prac, najlepiej na cotygodniowych konsultacjach (należy wpisać się    

   wcześniej do odpowiedniego zeszytu). Brana będzie pod uwagę ocena ze sprawdzianu i ocena z poprawy,  

      niezależnie od jej wyniku. 

☺ Jeśli uczniowi termin ten nie pasuje istnieje możliwość umówienia się w innym terminie. Jeśli uczeń opuścił 

pracę z przyczyn losowych (nieobecność usprawiedliwiona), to powinien napisać ją w ciągu tygodnia od  

      powrotu do szkoły, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

☺ Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścił pracę pisemną pisze ją na tej lekcji, na której pojawił  

      się po raz pierwszy. 

☺ Jeżeli ucznia nie satysfakcjonuje otrzymana ocena z pracy pisemnej, może on ją poprawić w czasie nie 

dłuższym niż dwa tygodnie od rozdania danej pracy pisemnej. Brana będzie pod uwagę ocena ze sprawdzianu  

      i ocena z poprawy, niezależnie od jej wyniku. 

☺ Nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego pod koniec semestru. 

☺ W przypadku „ściągania” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i traci prawo do poprawiania tej oceny.  

☺ Nieprzygotowanie (np. brak zadania domowego, zeszytu, podręcznika, zbioru zadań, wymaganych 

przyrządów, nieprzygotowanie do lekcji) odnotowywane jest „-”. W ciągu semestru uczeń może zgłosić  

      2 nieprzygotowania. Po wykorzystaniu nieprzygotowań, każde kolejne skutkuje oceną niedostateczną.  

☺ Nieprzygotowanie należy zgłosić w formie pisemnej, przed sprawdzeniem obecności.  

☺ Za aktywny udział w lekcji uczeń otrzymuje „+”. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się 

na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną 

pracę w grupie, itp. Dwa „+” to ocena dopuszczająca, trzy – dostateczna, itd. Uczeń sam decyduje, w którym  

      momencie chce mieć dopisany odpowiedni stopień z aktywności. 

☺ Zadania domowe są obowiązkowe. Jeśli uczeń nie odrobił zadania domowego jest zobowiązany uzupełnić 

braki na następne zajęcia. Gdy uczeń nie zgłosi na początku lekcji brak zadania, a nauczyciel stwierdzi jego  

      brak, to uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 



☺ Nauczyciel może sprawdzić zeszyt ucznia w celu skontrolowania prowadzenia notatek z lekcji. Za ich brak  

      uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

☺ Po dłuższej nieobecności ucznia w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo uzyskać od nauczyciela czas  

      na nadrobienie materiału. 

☺ W przypadku opuszczenia ponad połowy zajęć w semestrze uczeń może nie być klasyfikowany z przedmiotu. 

☺ Wszystkie prace piszemy długopisem lub piórem (zapis ołówkiem nie jest brany pod uwagę przy ocenianiu). 

☺ Rodzice są współodpowiedzialni za wyniki i frekwencję ucznia. Jedną z form informowania rodziców  

      o bieżących ocenach jest wykaz ocen w dzienniczku ucznia. Przy dwóch ocenach niedostatecznych z prac    

      pisemnych rodzice powinni skontaktować się z nauczycielem. 

☺ Na lekcjach fizyki panuje atmosfera wzajemnej życzliwości, kultury słowa i uczciwości. 

☺ Przy wystawianiu ocen brana jest pod uwagę średnia ważona ocen cząstkowych oraz postawa ucznia na 

lekcjach oraz jego zaangażowanie. 

 

 Wagi ocen:  

          4 – sprawdzian, 2 lub 1 – kartkówka, 3 – odpowiedź, 1– pozostałe oceny 

           


