
Zasady oceniania na lekcjach fizyki 

 

 

 1. Ocenianiem objęte są następujące formy 

prezentowania wiedzy i umiejętności:  

 a) sprawdziany, testy, inne formy 

pisemnego sprawdzania wiedzy, i 

umiejętności, z większej partii materiału 

zapowiedziane z przynajmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem waga 3; 

 b) kartkówki i odpowiedzi ustne waga 2; 

 c) zadania domowe, prezentacje, karty 

pracy, wszelkie prace dodatkowe 

wykonywane poza szkołą, aktywność na 

lekcjach oraz nieprzygotowanie do zajęć  

waga 1. 

 2. W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może 

przyporządkować każdą z podejmowanych 

przez ucznia aktywności do obszaru innego 

niż wynikający z powyższej klasyfikacji, o 

czym uczniowie zostaną poinformowani przed 

podjęciem aktywności podlegającej ocenie. 

 3. Udział w zapowiedzianych sprawdzianach jest 

obowiązkowy. W przypadku nieobecności 

uczeń zobowiązany jest do zaliczenia 

sprawdzianu w innym, uzgodnionym z 

nauczycielem terminie, nie później niż po 

dwóch tygodniach od dnia powrotu do 

szkoły. Niedopełnienie tego obowiązku jest 

równoznaczne z oceną niedostateczną i może 

prowadzić do obniżenia oceny semestralnej.  

 4. Uczeń ma prawo poprawiania oceny 

niedostatecznej z zapowiedzianych 

sprawdzianów w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. Niedopełnienie tego obowiązku 

może prowadzić do obniżenia oceny 

semestralnej. Ponadto uczeń ma prawo do 

jednokrotnego poprawienia oceny 

dopuszczającej, w tym także ocen 

dop- z zapowiedzianych sprawdzianów.  

 5. Za nieprzygotowanie do lekcji uważa się brak 

zadania domowego, zeszytu. 

 6. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru 

zgłosić brak pracy domowej lub 

nieprzygotowanie do lekcji bez konsekwencji. 

Nieprzygotowanie do lekcji należy zgłosić na 

początku zajęć lub przed lekcją, zanim 

nauczyciel zacznie sprawdzać przygotowanie 

uczniów do lekcji. Każde następne lub 

niezgłoszone nieprzygotowanie do lekcji 

powoduje wstawienie oceny 

niedostatecznej.  
 7. Ocena semestralna oraz ocena roczna 

wystawiona jest w oparciu o ustalenia zawarte 

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

Podczas wystawiania oceny semestralnej 

nauczyciel bierze również pod uwagę 

indywidualny wkład pracy ucznia, dlatego w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach 

możliwe jest odstąpienie od wyżej 

wymienionego sposobu obliczania oceny.  

 

 

 

 

 8. Wszystkie inne ustalenia zawarte są w 

wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

 9. Ocena, jaką otrzyma uczeń za formy 

prezentowania wiedzy ujęte w punkcie 1 jest 

przyznawana na podstawie poniższych 

progów procentowych: 

 

 od 0% do 30% „niedostateczny” 

 od 31% do 40% „dopuszczający” 

 od 41% do 45% „dopuszczający +” 

 od 46% do 50% „dostateczny -” 

 od 51% do 65% „ dostateczny” 

 od 66% do 70% „dostateczny +” 

 od 71% do 75% „dobry -” 

 od 76% do 85% „dobry” 

 od 86% do 90% „dobry +” 

 od 91% do 92% „bardzo dobry -” 

 od 93% do 98% „bardzo dobry” 

 od 99% do100%  „celujący” 

 

 

 

Podpisy: 

 

Nauczyciel:  

 

Uczeń: 

 

Rodzic: 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

Rodziców proszę o kontakt poprzez system 

wiadomości dziennika elektronicznego Librus. 

 

 

 


