Przedmiotowy system oceniania z fizyki w roku szkolnym 2019/2020.
1. Nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wystawia oceny śródroczne
i końcowo roczne. Począwszy od klasy IV oceny śródroczne i końcowo roczne nie są
średnią arytmetyczną., lecz średnią ważoną ocen cząstkowych, to znaczy, że poszczególne
oceny w różnym stopniu decydują o ocenie końcowej.
2. Uczeń może otrzymać oceny za:
 odpowiedź ustną (waga 2)
 kartkówkę (10-15 min), niezapowiedzianą z ostatniej lekcji (waga 1)
 pracę klasową z całego działu (1h lekcyjna) ( waga 3)
 test z wzorów, symboli i jednostek ( waga 2)
 zadanie domowe ( w zależności od trudności zadania - waga 1 lub 2 )
 aktywność (album, prezentacja multimedialna, referat, projekt edukacyjny, udział
w konkursie
 itp.) ( w zależności od rodzaju aktywności waga 1 lub 2 )
 sprawdzian ( 1-2 lekcje, zapowiedziany) (waga 2)
3. Prace pisemne:
 Prace pisemne, za wyjątkiem kartkówek, są zapowiadane, z podaniem zakresu materiału.
Prace te są obowiązkowe. Jeśli w dniu pracy pisemnej uczeń jest nieobecny
z usprawiedliwionych przyczyn, musi pracę tę napisać w ciągu dwóch tygodni w terminie
ustalonym przez nauczyciela.
 Sprawdzian i inne sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności (poza odpowiedzią), będą
zapowiedziane w zeszycie ucznia i dzienniku. Nauczyciel wpisuje termin i wagę oceny
(kolor) z jaką będą wpisywane do dziennika.
 Prace pisemne punktowane są według skali:
0-30% niedostateczny
31%-49% dopuszczający
50%-74% dostateczny
75%-90% dobry
91%-99% bardzo dobry
100 % - celujący
 Uczeń ma prawo poprawienia oceny ze sprawdzianu, nie później niż 14 dni od otrzymania
stopnia, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Termin poprawy będzie podawany na
bieżąco pod oceną.
4. Odpowiedzi ustne - Odpowiedź ustna jest oceniania oceną w skali od 1 do 6.

5. Można zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, brak zadania lub zeszytu i książki DWA RAZY
w semestrze. Skutkuje to adnotacją w dzienniku, bez konsekwencji ocen. Zgłoszenie takie
nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych. Nie wykorzystanie np lub bz w I semestrze,
nie powoduje przeniesienia „szansy” na semestr drugi. Po każdej nieobecności należy
przyjść na lekcję z UZUPEŁNIONYM zeszytem przedmiotowym.
6. Próba ściągania lub podpowiadania

podczas prac pisemnych lub odpowiedzi skutkuje

otrzymaniem cząstkowej oceny niedostatecznej, bez możliwości jej poprawy.
7. Nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wystawia oceny śródroczne
i końcowo roczne. Począwszy od klasy IV oceny śródroczne i końcowo roczne nie są
średnią arytmetyczną., lecz średnią ważoną ocen cząstkowych, to znaczy, że poszczególne
oceny w różnym stopniu decydują o ocenie końcowej.
8. Na każdą lekcje uczeń musi mieć: zeszyt, podręcznik, przybory do pisania.

