FIZYKA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W LICEUM
w roku szkolnym 2018/2019
nauczyciel: Małgorzata Gogler
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klasa II B

Uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania w okresie (za wyjątkiem lekcji powtórzeniowych i tych, na których
ma być zapowiedziana kartkówka). Obejmuje ono brak zadania domowego lub zeszytu. Niewykorzystane
nieprzygotowanie nie przechodzi na drugi okres.
Ocenie podlegają:
a. sprawdziany: termin podany z tygodniowym wyprzedzeniem; uczniowie poprawione prace otrzymują
do wglądu w terminie do dwóch tygodni od ich przeprowadzenia. Są one pisane po każdym dziale.
Uczeń może w ciągu okresu poprawić dwa sprawdziany, w terminie ustalonym z nauczycielem, przy
czym pod uwagę jest wtedy brana ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen z pracy pisanej za
pierwszym razem i poprawy tej pracy. W przypadku, gdy uczeń zadeklaruje chęć poprawy
sprawdzianu, a nie stawi się na nią, traci możliwość poprawiania tego sprawdzianu. W każdym okresie
przewidzianych jest ok. 4 sprawdzianów.
b. kartkówki z trzech ostatnich lekcji lub zadania domowego – przewidzianych jest ok. 5 – 7 kartkówek w
okresie.
c. odpowiedzi ustne
d. dodatkowe prace ustalone przez nauczyciela
e. aktywność ucznia
Oceny wystawiane są według progów procentowych:
0% - 39%
ndst
40% - 49%
dop
50% - 54%
dop+
55% - 69%
dst
70% - 74%
dst+
75% - 84%
db
85% - 89%
db+
90% -97%
bdb
98% -100%
cel
Kartkówki najczęściej są za 6 punktów, wtedy oceniane są one:
1 pkt
ndst
2 pkt
dop
2,5 pkt
dop+
3 pkt
dst
3,5 pkt
dst+
4 pkt
db
4,5
db+
5 pkt
bdb
6 pkt
cel
W przypadku, gdy kartkówki są za więcej punktów, wtedy ocena jest wystawiana i przeliczana według
podanych progów procentowych.
Dla ustalenia oceny końcowej liczymy średnią ważoną ze wszystkich ocen
Ocena
końcowa
słownie

(0;1,75)

ndst

<1,75;2,75)

<2,75;3,75)

<3,75;4,75)

<4,75;5,75)

<5,75;6)

dop

dst

db

bdb

cel

5.

Wagi poszczególnych ocen przedstawiają się następująco:
sprawdzian: 1
kartkówka, prace ustalone przez nauczyciela, aktywność, odpowiedź ustna: ½
6. Ocenę końcową wystawia się sumując iloczyny wszystkich ocen cząstkowych i ich wag, dzieląc przez sumę
wszystkich wag. Ocena na koniec roku wystawiana jest na podstawie ocen z pierwszego i drugiego okresu
jako średnia ważona wszystkich ocen. W przypadku, gdy uczeń otrzyma ocenę niedostateczną na pierwszy
okres, zobowiązany jest poprawić ją do końca marca. Zaliczenie okresu daje napisanie sprawdzianu
poprawkowego w 50%. Wtedy uczeń otrzymuje za I okres średnią 1,75. Przy wystawianiu oceny końcowej
brane są pod uwagę możliwości ucznia oraz jego zaangażowanie w pracę na lekcjach. W przypadku, gdy
uczeń ma pozytywną ocenę na pierwszy okres i w drugim okresie ma średnią poniżej 1.75 musi pisać
sprawdzian z II okresu. Aby otrzymać ocenę pozytywną na koniec okresu lub roku szkolnego uczeń musi mieć
przynajmniej połowę sprawdzianów napisanych pozytywnie.
7. W przypadku, gdy uczeń był nieobecny tylko w dniu, w którym klasa pisała sprawdzian lub jego nieobecność
była dłuższa, lecz jest nieusprawiedliwiona, wtedy pisze go na następnej lekcji po powrocie do szkoły. Jeżeli
nieobecność ucznia była dłuższa i jest usprawiedliwiona, wtedy uczeń pisze sprawdzian w terminie ustalonym
z nauczycielem. Przy czym podczas ustalania czy nieobecność ucznia jest usprawiedliwiona brany jest pod
uwagę wpis w dzienniku elektronicznym w terminie tygodnia od powrotu ucznia do szkoły.
8. W przypadku, gdy uczeń był nieobecny na kartkówce jest zobowiązany napisać ją w terminie do dwóch
tygodni. Jeżeli uczeń nie dopełni obowiązku ustalenia z nauczycielem terminu napisania zaległej pracy
(kartkówki lub sprawdzianu) albo po uzgodnieniu terminu nie napisze jej z powodów nieusprawiedliwionych,
jest zobowiązany do napisania takiej pracy na najbliższej lekcji, na której będzie obecny. Jeżeli uczeń sam się
nie zgłosi, w takiej sytuacji musi się liczyć z tym, że pracę tę może pisać na każdej lekcji.
9. Aby ustalić termin pisania zaległej pracy (sprawdzianu lub kartkówki) uczeń powinien sam zgłosić się do
nauczyciela na początku następnej lekcji, na której jest obecny i najlepiej zrobić to w pisemnej wersji.
10. Za niezgłoszony brak zadania domowego lub zeszytu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
11. Gdy uczeń podczas pisania sprawdzianu lub kartkówki zostanie przyłapany na odpisywaniu lub zaglądaniu w
pracę kolegi, otrzymuje za ten sprawdzian ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy tej pracy.
12. Aby uczeń mógł otrzymać ocenę wyższą niż proponowana musi napisać dodatkowy sprawdzian z całego
okresu, ale tylko w sytuacji, gdy do wyższej oceny brakuje 0,05 pkt. i uczeń ma wszystkie nieobecności
usprawiedliwione na lekcjach fizyki oraz większość prac pisał w terminie. Aby podwyższyć ocenę, uczeń musi
zyskać przynajmniej 50% z tego sprawdzianu.

