PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z FIZYKI
NAUCZYCIEL UCZĄCY: KATARZYNA ROGALA-ŁACH
1. Uczeń oceniany jest na zasadach sprawiedliwości.
2. Uczestnicy przedmiotowych konkursów szkolnych i pozaszkolnych mogą uzyskać
punkty dodatkowe wg następujących zasad:
laureat konkursu na szczeblu wojewódzkim +20pkt
laureat konkursu na szczeblu powiatowym +10pkt
Konkursy szkolne: laureat od I do III miejsca 0-5pkt
Uczestnictwo w konkursie przedmiotowym 2pkt
Przyjmuje się następujące zasady punktowania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprawdziany
0-20 pkt.
Kartkówki (10 min.)
0-5 pkt. - nauczyciel ustala ilość kartkówek.
Odpowiedzi ustne
0-5 pkt.
Aktywność na lekcji
0,5 pkt. (każdorazowo, ale nie więcej niż 2 razy w ciągu
lekcji)
Praca domowa
0- 2 pkt.
Brak zadania domowego 0 pkt (strata 2p)
Zadanie dodatkowe na sprawdzianie 0-2pkt
Uczeń może zdobyć dodatkowe punkty za: prace dodatkowe, wyznaczone przez
nauczyciela pod koniec semestru.

Łączna liczba punktów zebranych przez ucznia w ciągu semestru przeliczana jest na
procenty.
Przeliczanie punktów na oceny semestralne przeprowadza się następująco:
Procenty przeliczeniowe
Mniej niż 40%
Od 40% i mniej niż 55%
Od 55% i mniej niż 75%
Od 75% i mniej niż 90%
Od 90% i mniej niż 110 %
110% i więcej

Ocena semestralna
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

Ocenę celującą może uzyskać uczeń, który oprócz odpowiedniej puli punktowej z każdego
sprawdzianu w roku uzyska co najmniej 18 punktów

Ustala się dodatkowo:
1. Jeżeli z przyczyn losowych (usprawiedliwionych) uczeń nie mógł napisać
sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni od dnia
powrotu do szkoły. Jeśli tego nie zrobi ma kolejne 7 dni na poprawę.
2. Jeżeli z powodu nieobecności uczeń nie mógł napisać kartkówki, to powinien napisać
kartkówkę w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
3. Sprawdziany (1 godzinne) muszą być zapowiedziane na 1 tydzień przed terminem
pracy. Nauczyciel przed sprawdzianem przekazuje uczniom obowiązujący zakres
materiału.
4. Uczeń może poprawiać sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną w terminie
ustalonym przez nauczyciela, nie później niż w ciągu 2 tygodni od otrzymania
ocenionej pracy i tylko na ocenę dopuszczającą.
5. Jeżeli w czasie sprawdzianu uczeń „ściąga” to otrzymuje 0 punktów za pracę i nie ma
możliwości pisania pracy poprawkowej.
6. Kartkówki (do 10 minut) mogą być niezapowiedziane i obejmować ostatnio
omawiany zakres materiału.
7. Uczeń ma prawo w każdym semestrze wykorzystać jedną „szansę” (0 pkt. z puli
punktów ujemnych) za nieprzygotowanie do lekcji i jedną „szansę” za brak pracy
domowej.
8. Jeżeli uczeń przepisuje z cudzego zeszytu pracę domową w szkole, to otrzymuje
0 punktów z zadania domowego.
9. W stosunku do uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe
lub specyficzne trudności w uczeniu się nauczyciel jest obowiązany dostosować
wymagania edukacyjne do jego możliwości. Uczeń dysfunkcyjny oceniany jest
według przedmiotowego systemu, ale z uwzględnieniem jego dysfunkcji.
10. Uczeń, który na I okres uzyskał ocenę niedostateczną może w ustalonym terminie
wyznaczonym przez nauczyciela poprawić semestr, aby uzupełnić wymaganą liczbę
punktów do oceny dopuszczającej.
11. Uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli w semestrze opuścił
ponad 50% godzin lekcyjnych.
12. Ocena na koniec roku szkolnego nie wynika ze średniej arytmetycznej wszystkich
punktów uzyskanych w I i II semestrze, to suma wszystkich punktów przeliczona na
ocenę.
13. Raz w semestrze w ramach promocji nauczyciel może zorganizować możliwość
nadrobienia puli punktowej przez napisanie jednej pracy pisemnej w ilości punktów
ustalonej przez nauczyciela. Promocja dotyczy wtedy uczniów całej szkoły na
zasadach określonych przez nauczyciela.
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