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1. Uczeń oceniany jest na podstawie: 

- sprawdzianów pisemnych 

Są to godzinne sprawdziany obejmujące materiał z całego działu, zapowiadane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją powtórzeniową i oceniane według skali procentowej: 

0% - 32% niedostateczny 

33% - 50% dopuszczający 

51% - 70% dostateczny 

71% - 90% dobry 

91% - 100% bardzo dobry 

Uzyskanie oceny bardzo dobry i wykonywanie zadań dodatkowych to celujący. 

- kartkówek 

Są to prace pisemne, zapowiadane lub nie zapowiadane, trwające do 15 minut. Jeśli są zapowiedziane 

obejmują wyznaczony przez nauczyciela zakres materiału jeśli są niezapowiedziane obejmują materiał z 

trzech ostatnich lekcji, bądź z zadania domowego. 

- odpowiedzi ustnych 

- przygotowanie i wykonywanie doświadczeń 

- aktywności na lekcji 

- zadania domowego 

Zadania domowe są przeznaczone dla chętnych uczniów, dostosowane są do możliwości danego ucznia, z 

wydłużonym czasem na wykonanie i oceniane na bieżąco; 

- innych form aktywności (konkursy, prace długoterminowe wykonywanie pomocy dydaktycznych, praca 

w grupie, itp.). 

Uczeń ma obowiązek starannie prowadzić zeszyt. 

Nauczyciel na koniec semestru może poprosić ucznia o przedstawienie wszystkich zeszytów z danego 

semestru (szczególnie mając wątpliwości co do oceny końcowej), dlatego uczeń ma obowiązek wszystkie 

zeszyty przechowywać do końca każdego semestru. 

2. Wpływ na ocenę semestralną i końcową mają w kolejności: 

- wyniki prac pisemnych;  

- przygotowywanie i wykonywanie doświadczeń; 

- kartkówki i odpowiedzi ustne; 

- wykonywanie dodatkowych prac (zadania dla chętnych uczniów) 

- aktywność na lekcjach. 

 



3.  Odpowiedź ustna i prace pisemne oceniane są według następujących kryteriów: 

- zgodnie z zakresem wymagań na daną ocenę; 

- zachowanie logicznego ciągu rozumowania; 

- poprawność używanego języka; 

- przejrzystość i staranność pracy. 

4. Jeżeli uczeń opuści sprawdzian z przyczyn losowych to pisze go w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. 

5. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu może poprawić ją w ciągu 10 dni 

roboczych. 

6. Uczeń, który otrzymał niesatysfakcjonującą ocenę ze sprawdzianu może ją poprawić w 

uzasadnionych przypadkach. Decyzję podejmuje nauczyciel. 

7. Uczeń, który był nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić zeszyt oraz przyswoić realizowany w 

tym czasie materiał.  

8. Uczeń może być 2 razy w ciągu semestru nieprzygotowany do lekcji. Powyższy fakt zgłasza 

nauczycielowi przed lekcją 

Uczeń, który był nieobecny na lekcji fizyki (zawody, wizyta u lekarza itp.) ma obowiązek nadrobić 

zaległości w danym dniu. 

9. Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych, które uczeń uzyskał podczas 

pracy w ciągu semestru. Ocena ta nie jest jednak średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

Uczeń, który nie spełnia kryteriów określonych na ocenę „dopuszczający” otrzymuje ocenę 

„niedostateczny”. 

Ocenę celującą na koniec semestru może otrzymać uczeń, który spełnia wymagania oceny bardzo 

dobrej, a ponadto: 

- ze sprawdzianów otrzymuje oceny celujące, jest twórczy, rozwiązuje zadania problemowe 

w sposób niekonwencjonalny, potrafi dokonać syntezy wiedzy i na tej podstawie sformułować 

hipotezy badawcze i zaproponować sposób ich weryfikacji, z własnej inicjatywy pogłębia swoją 

wiedzę, korzystając z różnych źródeł, poszukuje zastosowań wiedzy w praktyce,  

lub  

- osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych. 

 


