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OGÓLNE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI 

1. Na każdą lekcję fizyki uczeń przynosi: podręcznik oraz zeszyt przedmiotowy (w którym 

prowadzi bieżące notatki). 

2. Uczeń jest zobowiązany do bycia przygotowanym na każdą lekcję (ma przyswojoną wiedzą 

z co najmniej trzech ostatnich lekcji ,ma odrobioną pracę domową). 

3. Uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków na najbliższe zajęcia (gdy jego obecność 

trwała mniej niż dwa tygodnie). W przypadku dłuższej nieobecności uczeń ustala z 

nauczycielem termin uzupełnienia braków oraz zaliczenia zaległych prac. 

4. Uczeń ma prawo do 2-krotnego nieprzygotowania w półroczu. Nieprzygotowanie uczeń 

zgłasza nauczycielowi zaraz po wejściu przed sprawdzeniem obecności. 

Nieprzygotowanie obejmuje: 

- brak pracy domowej lub zeszytu, w którym była praca domowa, 

- nieopanowanie materiału z trzech ostatnich lekcji. 

Nieprzygotowanie nie obejmuje sprawdzianów i zadań zapowiedzianych z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem . 

5. Głównymi formami oceny wiedzy i umiejętności ucznia z przedmiotu są: 

Sprawdzian ( waga 4) 

- zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

- z określonego zakresu wiadomości i umiejętności ( działu), poprzedzony  powtórzeniem 

materiału, 

- niesamodzielność w pisaniu pracy pisemnej skutkuje oceną niedostateczną, 

- nauczyciel ocenia prace w ciągu dwóch tygodni od ich napisania, 

- poprawa sprawdzianu jest dobrowolna i odbywa się w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela (do następnego sprawdzianu z działu), 

- uczeń pisze poprawę danego testu/sprawdzianu tylko raz, 

- w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, gdy nieobecność ucznia w szkole trwała: 

• mniej niż 2 tygodnie – uczeń pisze zaległą pracę na pierwszej lekcji fizyki od czasu jego 

obecności w szkole, 



• więcej niż 2 tygodnie – uczeń ustala z nauczycielem termin napisania zaległej pracy, 

 

Test online (waga 3) 

- zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

- z określonego zakresu wiadomości i umiejętności, 

- poprawa testu online dotyczy tylko testów obejmujących zakres tematyczny całego działu, 

- poprawa testu online jest dobrowolna i odbywa się w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela, 

- uczeń rozwiązuje poprawę danego testu online tylko raz, 

Kartkówka/ Odpowiedź ustna (waga 2) 

- obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji LUB z pracy domowej LUB z określonego przez 

nauczyciela zagadnienia, 

- nie musi być zapowiedziana, 

- niesamodzielność w pisaniu pracy pisemnej skutkuje oceną niedostateczną, 

- nauczyciel ocenia prace w ciągu tygodnia od ich napisania (w przypadku odpowiedzi ustnej 

uczeń oceniany jest natychmiastowo), 

Praca na lekcji/ Praca w grupach (waga 2) 

- praca w grupach lub praca na lekcji polega na wykonywania doświadczeń, obliczeń z tym 

związanych i zapisywaniu wyników i ich analizy. 

- sprawdzane są umiejętności organizacji pracy w grupie, podziału zadań/ról, wykorzystania 

wiedzy i umiejętności oraz prezentacji wykonanej pracy, 

- zmiana grupy w trakcie zajęć lub niezachowanie zasad bezpieczeństwa podczas 

przeprowadzanych doświadczeń skutkuje oceną niedostateczną, 

- ocenie podlegają pojedyncze doświadczenia lub grupa doświadczeń. 

Aktywność na lekcjach (waga 2) 

uwzględnia się następujące elementy: postawa ucznia na lekcji, zaangażowanie w pracę na 

lekcji, 

rozwiązywanie zadań dodatkowych na lekcji, aktywna praca na lekcji (wypowiedzi), 

 



Aktywność  podsumowująca (waga 2) 

- nauczyciel może wystawić ocenę z aktywności podsumowującej raz w semestrze, 

- określa wywiązywanie się z obowiązków w ciągu całego semestru 

Prowadzenie zeszytu (waga 1) 

- uczeń obowiązany jest prowadzić zeszyt przedmiotowy, 

-uczeń systematycznie i starannie zapisuje notatki z lekcji i wykonuje w nim zadania domowe 

- w razie nieobecności uzupełnia w zeszycie notatki, 

-ocena z zeszytu może być wystawiana jednorazowo w ciągu semestru lub losowo mogą być 

sprawdzane zeszyty u pojedynczych uczniów kilku krotnie 

 

 

Praca dodatkowa  

 - uzgadniania indywidualnie z nauczycielem, ustalane 

indywidualnie 

Udział w konkursach osiągnięcia ucznia w konkursach klasowych / szkolnych / 

pozaszkolnych  

-ustalane indywidualnie 

6. Wszystkie formy aktywności ucznia są oceniane w skali stopniowej  

Nazwa oceny /Procentowy udział punktów 

celujący (6) 98% - 100% 

bardzo dobry (5) 85% - 97% 

dobry (4) 70% - 84% 

dostateczny (3) 50% - 69% 

dopuszczający (2) 30% -49% 

niedostateczny (1)  mniej niż 30% 

7. Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych. W 

przypadku prac pisemnych, omawia je w dniu oddania ich ocenionych. 



8. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna może być wystawiona na podstawie minimum 

trzech ocen cząstkowych (z różnych form aktywności). 

9. Uczeń jest zobowiązany do wykonania realizowanych w trakcie danego semestru zadań: 

• wszystkich sprawdzianów / testów online, 

• wskazanych przez nauczyciela prac pisemnych/projektów/zadań, 

10. Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest wystawiana w oparciu o: 

• osiągnięcia edukacyjne ucznia (najważniejsze: sprawdziany), 

• średnią ważoną ocen cząstkowych, 

11. Uczeń ma obowiązek bieżącego zapoznawania się z informacjami i ocenami 

publikowanymi w e-dzienniku oraz niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi przedmiotu 

wszelkich uwag dotyczących tych zapisów. 

12. Uczeń z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą specyficznych trudności 

w uczeniu się pisze prace pisemne i udziela odpowiedzi ustnych dostosowanych do swoich 

potrzeb i możliwości określonych w tej opinii. 

13. Wszystkie prace pisemne są przechowywane do końca etapu edukacyjnego  i do wzglądu 

dla uczniów i rodziców u nauczyciela. 


