
 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI 
 
Nauczyciel – Piotr Kohlman SP2 w Głogowie  
 
KRYTERIA OCENIANIA SPRAWDZIANÓW i KARTKÓWEK 

  Uwzględnia się indywidualne możliwości edukacyjne każdego ucznia, jego 
zaangażowanie, wkład pracy, systematyczność oraz informacje zawarte w opinii 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są 
według odrębnych zasad zalecanych przez poradnię PP. 

 Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną czy średnią ważoną ocen 
cząstkowych, ale największe znaczenie mają oceny z prac klasowych i testów, potem 
kartkówek 

 
Prace pisemne . Stosuje się sześciocyfrową skalę ocen. W przypadku prac punktowanych 
ustalony został wg WZO próg procentowy dla poszczególnych ocen: 

• ocena celująca.........................100% plus zadanie dodatkowe · Dla uczenia z opinią PPP 
•  bardzo  dobra............................100%-91% •   bardzo   dobra 100%-85% 
•   dobra........................................90%-75% •   dobra              84%-70% 
•   dostateczna..............................74%-50% •   dostateczna............69%-45 
• dopuszczająca..........................49%-30% • dopuszczająca 44%-25% 
• niedostateczna.........................29%-0% • niedostateczna 24%-0% 
 
KONTRAKT Z UCZNIAMI 

 Nauczyciel zapowiada sprawdzian z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 
podaje również zagadnienia obowiązujące na sprawdzianie, 

 Nauczyciel zapoznaje uczniów z wynikami sprawdzianów w ciągu 14 dni roboczych 
od ich napisania, 

Uczeń ma obowiązek: 
 prowadzić zeszyt przedmiotowy w którym zaznacza kolorowym długopisem nowe 

pojęcia i działy , przy każdym temacie widnieje  
 w razie krótkich nieobecności uzupełniać samodzielnie braki ( w tym notatki). 
 w razie dłuższych nieobecności na uzupełnienie braków umawia się indywidualnie 

z nauczycielem w wyznaczonym terminie 
 na zajęcia przychodzić przygotowany z odrobionym zadaniem domowym. 
 zaliczyć sprawdzian /test czy zapowiedzianą kartkówkę, która odbyła się podczas 

jego nieobecności. (najpóźniej w ciągu 1tygodnia od terminu w/w pracy Po upływie 
wyznaczonego czasu uczeń kartkówkę czy sprawdzian pisze na następnej lekcji. 

Prawa ucznia: 
 Uczeń   ma   prawo do  korzystania z pomocy  nauczyciela  podczas  lekcji  oraz   w 

wyznaczonych przez nauczyciela terminach. 
 Uczeń nie ma możliwości poprawy ocen w tygodniu klasyfikacji semestralnej i rocznej 

z wyjątkiem zagrożonych oceną niedostateczną 
 Uczeń może zgłosić „nieprzygotowanie” do zajęć: 2 razy w semestrze na początku 

lekcji po sprawdzonej obecności. 
( wówczas nie jest pytany) „ Nieprzygotowania” nie można zgłosić, jeżeli był zapowiedziany 
sprawdzian lub kartkówka 

 Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na kolejny semestr. 
 Uczeń może za aktywność otrzymać ocenę lub ,, + ‘’ ( 2 plusy oznaczają ocenę bdb) 

Za brak zadania domowego lub zeszytu przedmiotowego (fakt ten zgłasza nauczycielowi 
na początku zajęć ) uczeń otrzymuje znak ,, -‘’ , dwa minusy są równoważne z oceną 
niedostateczną.



 


