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1. Ocenianiem objęte są następujące formy prezentowania wiedzy i umiejętności:

OCENIE PODLEGAJĄ WAGA
OCENY

Sprawdziany, testy 3

Osiągnięcia konkursowe etap II i III 3

Projekt długoterminowy 3

Kartkówki 2

Odpowiedzi ustne 2

Aktywność 2

Zadanie domowe 1

Ćwiczenia praktyczne, karty pracy 1

Praca w grupie 1

Praca dodatkowa 1

Osiągnięcia konkursowe etap I 1

Projekty i referaty 1

2. W  uzasadnionych  sytuacjach  nauczyciel  może  przyporządkować  każdej  z  podejmowanej  przez  ucznia
aktywności, wagę inną niż wynikająca z powyższej klasyfikacji, o czym uczniowie zostaną poinformowani przed
podjęciem aktywności podlegającej ocenie.

3. Sprawdziany  i  testy  są  obowiązkowe  -  jeśli  uczeń  był  nieobecny,  powinien  zdać  określony  materiał  w
terminie  2  tygodni  od  dnia  powrotu  do  szkoły.  W  sytuacji  jednorazowej  nieobecności  ucznia  na  lekcji
podczas  sprawdzania  wiedzy,  jest  on  zobowiązany do  napisania  sprawdzianu,  testu  na  następnej  lekcji  z
danego przedmiotu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

4. Każdą  pracę  pisemną  uczeń  ma  prawo  poprawić  jeden  raz  w  umówionym  terminie.  Nauczyciel  nie  ma
obowiązku wpisania niższej oceny z poprawy.

5. Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie lub brak zadania domowego, za co otrzymuje
minus. Za 3 minusy i każdy następny otrzymuje ocenę niedostateczną (która nie podlega poprawie).

6. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje plusa. Uczeń ma prawo wyboru: za każde 5 plusów otrzymuje ocenę

bardzo dobrą lub za 7 plusów ocenę celującą.

7. Ocenę  celującą  otrzymuje  uczeń  za  szczególne  osiągnięcia,  wyróżniające  umiejętności  i dobry  wynik  w
konkursie.

8. Sprawdziany, testy, diagnozy są do wglądu rodziców w czasie konsultacji. 

9. Podczas nauczania zdalnego wszystkie prace są obowiązkowe (zadania domowe, karty pracy, zadania/praca na

Classroom) - uczeń wysyła je do nauczyciela w celu sprawdzenia/oceny.

10. Ocena semestralna oraz ocena roczna wystawiane są w oparciu o ustalenia zawarte w Szkolnym  
              Systemie Oceniania. 

         11. Ocena jaka otrzyma uczeń za formy prezentowania wiedzy jest przyznawana wg  poniższych progów



               procentowych: 
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        12. Dostosowanie PZO z fizyki do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi

• Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu

się są oceniani z uwzględnieniem zaleceń PPP.

• Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych

ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu 
się.

• W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania 
poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.

10. Ogólne wymagania na poszczególne oceny z fizyki:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, 
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 
- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk, 
- umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy, 
- osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 
- zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach, 
- jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy, 
- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne, 
- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
 - poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,
 - potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie lub problem. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 - opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 
- potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela, 
- zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych. 



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
-  ma  niewielkie  braki  w  wiadomościach  i  umiejętnościach  określonych  programem  nauczania,  ale  braki  te  nie
przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 
- zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne, 
- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, - nie potrafi rozwiązać
zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 
- nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych, 
- nie sprostał wymaganiom na ocenę dopuszczającą. 


