
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI 
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1. W klasie I i II przewidziane są trzy sprawdziany w roku, a  w klasie trzeciej – pięć.  

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 od powrotu do szkoły.  

4. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, zobowiązany jest do jej napisania ponownie 

w ustalonym terminie; oceny z pozostałych prac pisemnych może jednorazowo poprawić w ciągu dwóch 

tygodni od otrzymania oceny zwrotnej od nauczyciela. Ocena z poprawy wpisana jest do dziennika.  

5. Kartkówka może być napisana przez wszystkich lub wybrane osoby z klasy. Obejmuje materiał z trzech 

ostatnich tematów lub innych ustalonych przez nauczyciela. 

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczeń otrzyma ocenę niedostateczną i zobowiązany jest 

do jej napisania ponownie w terminie określonym przez nauczyciela. 

7. Na lekcji fizyki dozwolone jest używanie telefonów komórkowych jako oraz do czynności niezbędnych w 

toku lekcji. Uczeń nie korzysta z telefonu podczas prac pisemnych. 

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

w trakcie nauczania stacjonarnego lub zdalnego. 

9. 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, ponad połowa ocen bieżących 

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

10. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje „+”, które będą brane pod uwagę przy wystawieniu oceny 

śródrocznej i końcowej.  

11. Liczba ocen niezbędnych do uzyskania zaliczenia: 3. Na ocenę roczną wpływają oceny z obu semestrów. 

12. Uczeń w trakcie semestru otrzymuje od nauczyciela działania aktywizujące: karty pracy, doświadczenia, 

teksty popularnonaukowe, prezentacje, przygotowanie lekcji powtórzeniowej. Są to zadania dla chętnych 

i podlegają ocenie. 

13. Formy sprawdzania wiedzy, wagi ocen i wymaganie procentowe: 

Lp. Treść Waga  Ocena Punktacja procentowa 

1. Sprawdzian 3  celujący 98% - 100% 

2. Kartkówka 2  bardzo dobry 86% - 97% 

3. Karty pracy 1  dobry 71% - 85% 

4.  Prezentacja 1  dostateczny 56% - 70% 

4. Doświadczenie 1  dopuszczający 41% - 55% 

5. Analiza tekstu 1  niedostateczny 0% - 40%  

6. Aktywność 1    

7. Zaangażowanie w konkursie 2  Skrajnym punktom w danym przedziale 
odpowiadają oceny odpowiednio z dolnej 

granicy z minusem i z górnej granicy z plusem. 
    

    
14. Przelicznik średniej ważonej na ocenę śródroczną/końcoworoczną 

 celujący od 5,5 

 bardzo dobry od 4,75 do 5,49 

 dobry 3,75 do 4,74 

 dostateczny 2,75 do 3,74 

 dopuszczający 1,75 do 2,74 

 niedostateczny do 1,74. 


