
 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z fizyki  

Rok szkolny 2021/2022 
 

I.  
1. Przewidziane są co najwyżej dwa sprawdziany w semestrze (przy jednej godzinie tygodniowo) 

lub co najwyżej trzy (przy dwóch godzinach tygodniowo). 

2. Termin i zakres sprawdzianu podany jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem  

i wpisany do dziennika.  

3. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma obowiązek napisania zaległej pracy  

w przeciągu 2 tygodni. Uzyskana ocena jest wagi, jak w pierwszym terminie, natomiast  

w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej termin ustala nauczyciel,  

a na ocenę obowiązuje punktacja procentowa dotycząca drugiego terminu. 

4. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy pisemnej( sprawdzianu), zobowiązany jest 

do jej napisania ponownie w terminie określonym przez nauczyciela; oceny z pozostałych prac 

pisemnych może jednorazowo poprawić w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny zwrotnej 

od nauczyciela. Ocena z poprawy wpisana jest tylko wtedy gdy jest wyższa od tej otrzymanej 

w pierwszym terminie. 

5. Kartkówka („wejściówka”, „wyjściówka”) może nie być wcześniej zapowiedziana i napisana przez 

wszystkich lub wybrane osoby. Obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów.  

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczeń otrzyma ocenę niedostateczną  

i zobowiązany jest do jej napisania ponownie w terminie określonym przez nauczyciela 

(obowiązuje punktacja procentowa dotycząca drugiego terminu). 

7. Na lekcji każdy uczeń posiada: zeszyt, podręcznik.  Brak skutkuje minusem. 

8. Na lekcji fizyki używanie telefonów komórkowych jako kalkulatora jest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

zakazane. Uczeń korzysta z telefonu tylko na prośbę nauczyciela. 

9. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w semestrze (nie dotyczy 

sprawdzianów).Działanie zgłoszone jako nieprzygotowanie zobowiązany jest zrealizować 

w przeciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia. 

10. „Szczęśliwy numerek” zwalnia tylko z niezapowiedzianych form sprawdzania wiedzy.  

11. W przypadku pisemnych form sprawdzania wiedzy dopuszcza się w wersji elektronicznej lub 

papierowej w trakcie nauczania stacjonarnego lub zdalnego. 

12. Ustalenie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej odbywa się w oparciu o oceny bieżące 

wystawione uczniowi. Warunkiem niezbędnym do uzyskania pozytywnej oceny klasyfikacyjnej 

śródrocznej lub rocznej jest spełnienie wymagań określonych w podstawie programowej  

z danego przedmiotu, w tym napisanie, oddanie lub wykonanie wymaganych prac pisemnych  

i zadań praktycznych, w tym ćwiczeń laboratoryjnych, ponad połowa ocen bieżących powinna 

być pozytywna a średnia ważona nie może być niższa niż 1,75.   

13. Liczba ocen niezbędnych do uzyskania zaliczenia: 3 (liczba godzin lekcyjnych w tygodniu + 2) 

lub 4 oceny (przy dwóch godzinach tygodniowo) lub 6 ocen (4 godziny tygodniowo). 

14. Na ocenę roczną wpływają oceny z obu semestrów.  



15. Uczeń w trakcie semestru otrzymuje od nauczyciela 5 działań aktywizujących- wpis + za 

wykonanie z odpowiednim wynikiem lub minus za niewykonanie zadania, uzyskane plusy 

zamieniane są na ocenę z aktywności wagi 2( za 5 plusów-6, za 4 plusy 5, za 3 plusy 4, za 2 

plusy 3, za 1 plus ocena 2)  

16.  W przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego przedmiotowe zasady oceniania ulegają 

modyfikacji.  

 

17. Formy sprawdzania wiedzy:   

 Sprawdziany   
 Kartkówki   
 Odpowiedź ustna   
 Zadania dodatkowe   
 Praca badawcza, projekty   
 Aktywność na lekcji*  

 
II. Zadania i wagi: 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
* „+++++” jest równe ocenie bardzo dobrej; 
* „-----” jest równe ocenie niedostatecznej. 

 
 

Punktacja procentowa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 Przelicznik średniej ważonej na ocenę śródroczną / końcoworoczną   
 celujący od 5,75 
 bardzo dobry od 4,75 do 5,74  

Treść Waga 

Sprawdziany 5 

Kartkówki 3 

Odpowiedź ustna 3 

Zadania dodatkowe 2 

Aktywność na lekcji / prezentacja / referat * 2 

Konkurs szkolny (wyróżnienie) 5 

Konkurs poza szkolny – udział 2 

Konkurs poza szkolny – etap rejonowy 4 

Konkurs poza szkolny – etap wojewódzki 6 

Zadania domowe 2 

Pierwszy termin/ nieobecność 
usprawiedliwiona 

Dopuszczający – (dop–) 41%   

Dopuszczający (dop) 42% - 45% 

Dopuszczający + (dop+) 46% - 50% 

Dostateczny – (dst -) 51% 

Dostateczny (dst) 52% - 60% 

Dostateczny + (dst +) 61%-70% 

Dobry – (db –) 71% 

Dobry (db) 72%-80% 

Dobry + (db +) 81%-90% 

Bardzo dobry – (bdb –) 91% 

Bardzo dobry (bdb) 92%-99% 

Celujący (cel) 98% 

Drugi termin -  nieobecność 
nieusprawiedliwiona 

Dopuszczający – (dop–) 51% 

Dopuszczający (dop) 52% - 59% 

Dopuszczający + (dop+) 60 

Dostateczny – (dst -) 61% 

Dostateczny (dst) 62% - 79% 

Dostateczny + (dst +) 80% 

Dobry – (db –) 81% 

Dobry (db) 81%-94% 

Dobry + (db +) 95% 

Bardzo dobry – (bdb –) 96% 

Bardzo dobry (bdb) 97%-99% 

Celujący (cel) 100% 



 dobry 3,75 do 4,74  
 dostateczny 2,75 do 3,74  
 dopuszczający 1,75 do 2,74  
 niedostateczny do 1,75.  

 

 
 

 

 


