PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
FIZYKA
I. SPRAWDZANIU PODLEGAJĄ UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA. W OGÓLNOŚCI:






umiejętne stosowanie terminów, pojęć i metod niezbędnych w praktyce życiowej i
dalszym kształceniu,
wyszukiwanie i stosowanie informacji,
wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności,
łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi podczas rozwiązywania
problemów,
współpraca i komunikowanie się w grupie (przekazywanie informacji, formułowanie
pytań, organizacja pracy).

II. SPOSOBY INFORMOWANIA O WYMAGANIACH.
Uczniowie zostają poinformowani o wymaganiach edukacyjnych z fizyki na początku roku
szkolnego.
III. FORMY OCENIANIA








ustne odpowiedzi,
kartkówki z bieżącego materiału,
pisemne sprawdziany po zamkniętej partii materiału,
ćwiczenia praktyczne (doświadczenie uczniowskie, praca grupowa, zadania),
prace domowe,
opracowanie referatu na zadany temat,
praca i aktywność na lekcji.

Formy pisemne :

Sprawdziany
1.Każdy dział tematyczny kończy się sprawdzianem.
2.Sprawdziany zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem, a terminy odnotowane w
dzienniku lekcyjnym.
3.Uczeń ma prawo poprawienia sprawdzianu w przypadku otrzymania oceny dostatecznej i
niższej w ciągu dwóch tygodni od wystawienia oceny.
4.Obecność na zapowiedzianych sprawdzianach ( i kartkówkach) jest obowiązkowa. W
przypadku usprawiedliwionej nieobecności, uczeń jest zobowiązany do zaliczenia pracy
pisemnej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( nie przekraczającym dwóch tygodni).
Kartkówki

1.Kartkówki mogą być zapowiedziane lub nie zapowiedziane, sprawdzają wiedzę ucznia z
trzech ostatnich lekcji ( tematów )
2.Oceny z kartkówek nie można poprawić.
Zadania domowe
1.Zadania domowe należy wykonywać na bieżąco
2.Każdy brak zadania domowego jest odnotowany w dzienniku jako „-‘’, w klasach mających
fizykę dwa razy w tygodniu-trzeci oraz kolejne braki zadań skutkują oceną niedostateczną. W
klasach , w których fizyka jest 1 raz w tygodniu- za drugi oraz kolejny brak zadania
domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
3.Uczeń, który nie odrobił zadania domowego na bieżącą lekcję jest zobowiązany uzupełnić
zadanie domowe na kolejne zajęcia.
4.Ocenie może podlegać każdorazowo kilka kolejnych zadań domowych.
Obowiązkowe lub ponadobowiązkowe zadania dodatkowe ( referaty , gazetki )
1.Ocenianie będzie uwzględniać merytoryczną zawartość pracy, staranność oraz jej
atrakcyjność.

Formy ustne :
Odpowiedzi ustne
1. Kontrola w postaci odpowiedzi ustnej obejmuje wiadomości z trzech ostatnich lekcji
( tematów)
2.Ocenie podlega wiedza merytoryczna, stosowanie języka fizycznego, umiejętność
formułowania myśli oraz umiejętność argumentowania i uzasadniania swoich sądów.
3.Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( lub brak zadania domowego ) na
początku zajęć 1 raz w ciągu semestru (jeżeli zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu) lub dwa
razy ( gdy zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu).
Aktywność na lekcji
1.Ocenie podlega aktywność ucznia na lekcji, jego zaangażowanie i pomysłowość w
rozwiązywaniu problemów, praca w grupach podczas zajęć, rozwiązywanie zadań przy
tablicy.
2.Aktywność ucznia jest odnotowana w E-dzienniku w postaci „+’’, uzyskanie trzech plusów
oznacza ocenę bardzo dobrą.
3.Jeżeli zaangażowanie ucznia w lekcję jest znaczne, aktywność może być oceniona jako
ocena bardzo dobra.

4.Ocenie na koniec roku szkolnego podlega aktywność pozalekcyjna np. aktywny udział w
kole fizycznym, udział w projektach uczniowskich.
IV. OCENIANIE FORM PISEMNYCH.
Sprawdziany i kartkówki są punktowane, a punkty przeliczane na oceny zgodnie z
obowiązującą skalą :
Ocena

nast.

0-34%

dps

35-54%

dst

55-74%

db

75-89%

bdb

90-100%.

Ocenę celującą ze sprawdzianu otrzymuje uczeń, którego prac została oceniona jako bardzo
dobra i rozwiązał zadanie dodatkowe z poziomu wykraczającego .
Z kartkówki uczeń może otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą.
V. SPOSOBY GROMADZENIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI.
Oceny z przedmiotu są systematycznie zapisywane w e- dzienniku . Przekazywanie
informacji rodzicom odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w SZO.
VI. KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY Z PRZEDMIOTU.
1.Oceny wystawiane na półrocze oraz koniec roku wynikają z ocen cząstkowych,
uwzględniają wagę poszczególnych ocen.
2.Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej semestralnej lub końcowo rocznej bierze się pod
uwagę wiedzę i umiejętności, systematyczną pracę ucznia, jego predyspozycje oraz
zaangażowanie w zdobywanie wiedzy.
3.Nie przewiduje się zdawania na ocenę wyższą pod koniec roku szkolnego.
4.Jeżeli uczeń uzyskał ocenę niedostateczną na koniec semestru, winien zaliczyć materiał z
semestru I w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela.
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA FIZYKI SĄ ZGODNE ZE
SZKOLNYMI ZASADAMI OCENIANIA

