
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z Fizyki ROK SZKOLNY 2017/2018 
 

FIZYKA – liceum gimnazjum, szkoła podstawowa 

Przedmiotowe zasady oceniania zawierają: 
1. Kryteria oceniania na poszczególne oceny. 

Kryteria oceniania punktowanych sprawdzianów i testów osiągnięć bieżących 

100% - 98% punktów- celujący 

97% - 86% punktów- bardzo dobry 

85% - 71% punktów- dobry 

70% - 51% punktów- dostateczny 

50% - 36% punktów- dopuszczający 

35% - 0% punktów- niedostateczny 

 

2. Formy (sposoby) sprawdzania  wiedzy i umiejętności. 

 

Uczeń jest oceniany na bieżąco, poszczególnym formom sprawdzania wiedzy i umiejętności przypisane zostały wagi. 

 

formy aktywności waga 
waga oceny 

poprawionej 

Praca klasowa 4 4 

Diagnozy 2  

Sprawdzian 3 3 

Karty pracy 2  

Kartkówka 2  

Praca na lekcji 2  

Zadania domowe 1  

Odpowiedź ustna 2  

Zadanie domowe długoterminowe 2 
 

 

3. Przewidywana (orientacyjna)  ilość ocen dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy w ciągu semestru.  

 

formy aktywności ilość ocen 

Matematyka  

Praca klasowa 3 

Sprawdzian 2 

Karty pracy 2 

Kartkówka 4 

Odpowiedź ustna 1 

Praca na lekcji 2 

Zadania domowe 2 

Zadanie domowe długoterminowe 
1 

chemia, fizyka, przyroda 

Praca klasowa 1 

Sprawdzian 1 

Karty pracy 2 



Praca na lekcji 1 

Kartkówka 1 

Odpowiedź ustna 1 

Zadania domowe 1 

Ocena semestralna i roczna jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę 
szkolną wg skali:  

 

ŚREDNIA OCENA 

PONIŻEJ 1,75 Niedostateczny 

1,75 – 2,74 Dopuszczający 

2,75 – 3,74 Dostateczny 

3,75 – 4,64 Dobry 

4,65 – 5,30 Bardzo dobry 

Od 5,31 Celujący  

Dopuszcza się w górnym przedziale granicznym ocen, jeżeli do uzyskania oceny z wyższego przedziału brakuje uczniowi 

wartość 0,1, za wyjątkiem dolnego przedziału dla oceny dopuszczającej, podjęcie przez nauczyciela decyzji o otrzymaniu 

przez ucznia oceny wyższej o jeden stopień.  
 

4. Zasady poprawiania ocen. 

 

1. Poprawa I semestru zawiera maksymalnie 4 formy sprawdzające wiedzę i umiejętności. 

2. Oceny z poprawy pierwszego semestru i egzaminu klasyfikacyjnego zapisywane są w  dzienniku, w odpowiedniej 

kolumnie ocen osiągnięć edukacyjnych 2 semestru. 

3. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego i poprawy I semestru ma wagę 4. 

4. Wynikiem niekorzystnym jest ocena niedostateczna. 

5. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy negatywnej oceny z 1- lub 2-godzinnej pracy pisemnej (sprawdzianu, pracy 

klasowej, testu) do 2 tygodni od daty ocenienia w trybie uzgodnionym przez nauczyciela. Druga ocena (ocena z poprawy) 

tej samej formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia jest odnotowana w dzienniku obok oceny poprawianej (z tą 
samą wagą), przy czym obydwie oceny są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. 

6. Wszystkie formy pisemne – prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy są obowiązkowe gdy uczeń nie jest obecny ma 

obowiązek w ciągu dwóch tygodni ( kartkówka na najbliższej lekcji) w terminie uzgodnionym z nauczycielem napisać 
daną pracę, jeśli uczeń nie napisze otrzymuje 1 (poprawy nie mogą się odbywać podczas lekcji ucznia).  

7. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do lekcji poprzez posiadanie podręcznika, zeszytu, odpowiednich przyborów. 

Jeśli ich brak uniemożliwia pracę ucznia na lekcji może on jednorazowo otrzymać ocenę niedostateczną. 
 

5. Informacje dodatkowe 

1. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego i uzupełniania w nich brakujących notatek na  bieżąco. 

Jeśli nieobecność ucznia trwa powyżej tygodnia uczeń ma czas kolejnego tygodnia na uzupełnienie braków. 

2. Diagnozy (w tym próbne egzaminy gimnazjalne, egzaminy maturalne) są obowiązkowe dla ucznia. Nauczyciel 

przeprowadza je w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 

3. Wyniki diagnoz stanowią informację dla ucznia i nauczyciela o aktualnym stanie wiedzy  i umiejętności piszącego i 

są podstawą planowania dalszej pracy dydaktycznej. O wynikach diagnoz informowani są rodzice. 

4. W przypadku oceniania próbnych egzaminów maturalnych (sprawdzanych wewnątrz szkoły) przyjmuje się 
następującą skalę procentową, przeliczaną na ocenę szkolną  wpływającą na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacji. 

0 – 29 %  - ocena niedostateczna 

30– 45 %  - ocena dopuszczająca 

46– 60 %  - ocena dostateczna 

61– 75 %  - ocena dobra 

76– 90 %  - ocena bardzo dobra 

91– 100 % - ocena celująca 

 

5. W ciągu semestru uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania ( brak zadania, przygotowanie do lekcji – wiedza 

z 3 ostatnich tematów): na matematyce 4 razy, na fizyce, chemii i przyrodzie 1 raz w semestrze. Po wykorzystaniu np. 

uczeń za każde kolejne nieprzygotowanie otrzymuje 1. 


