FIZYKA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I LICEUM
w roku szkolnym 2018/2019
nauczyciel: Wojciech Kaczmarek

klasy: 8a, 8c, G3b, G3c, G3e, G3f, G3g, G3j, I A, I B, I E

1. Wszystkie stopnie oblicza się według podanego niżej wzoru (gdzie procent oznacza stopień zaprezentowanej
wiedzy):
0 – 39% niedostateczny
40 – 49% dopuszczający
50 – 54% dopuszczający +
55 – 69% dostateczny
70 – 74% dostateczny +
75 – 84% dobry
85 – 89% dobry +
90 – 97% bardzo dobry
98 – 100% celujący
Wagi poszczególnych ocen przedstawiają się następująco:
 sprawdzian – 1
 kartkówka – ½
 zadanie domowe – ½
 odpowiedź ustna – ½
 pozostałe oceny - ½
 aktywność – 1
Ocena okresowa/roczna zostanie obliczona wg wzoru ze wszystkich uzyskanych w okresie/roku ocen cząstkowych
(suma poszczególnych ocen pomnożonych przez odpowiadające im wagi i podzielona przez sumę wszystkich wag):
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gdzie xi oznacza daną ocenę, a wi wagę danej oceny. Otrzymany wynik należy zaokrąglić wg schematu: x,74 - w
dół, x,75 - w górę.
2. Starając się o jak najlepszą ocenę końcową uczeń może ubiegać się o dodatkowe oceny poprzez:
2.1. udział konkursach lub w olimpiadzie przedmiotowej (ocena celująca z wagą 2 dla ucznia, który dostanie
się do etapu rejonowego)
2.2. pracę na lekcji (plusy – 5 plusów oznacza ocenę bdb z wagą 1, a w przypadku, gdy uczniowi nie uda się
zebrać 5 plusów, uzyskane plusy mogą mieć wpływ na ocenę końcową, np. gdy obliczona średnia
wyniesie 4,72 uczeń może otrzymać ocenę bdb)
3. Szansę uzyskania wyższej niż proponowana oceny rocznej mogą uzyskać tylko ci uczniowie, których średnia
ważona jest o 0,1 niższa od progu na daną ocenę, po napisaniu sprawdzianu obejmującego materiał z danego
okresu.
4. Nieobecności na sprawdzianach lub kartkówkach:
4.1. w przypadku nieobecności lub wydarzeń losowych uczeń ma możliwość napisania sprawdzianu lub
kartkówki w drugim terminie
4.2. wszyscy poprawiający lub piszący po raz pierwszy w drugim terminie piszą w ustalonym wspólnie
terminie; nie ma możliwości umawiania się na indywidualne terminy; wyjątek stanowią przewidywalne
sytuacje losowe np.: uczeń wiedząc z góry, że nie może pisać sprawdzianu umawia się z prowadzącym
zajęcia na wcześniejszy termin
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4.3. możliwość poprawy dotyczy sprawdzianów – do średniej rocznej liczy się ocenę z poprawionej pracy
4.4. w przypadku zapowiedzianego sprawdzianu lub kartkówki nie można zgłosić nieprzygotowania
Kartkówki mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane (z trzech ostatnich TEMATÓW) – jeśli uczeń zgłosił
nieprzygotowanie przed lekcją, nie musi pisać niezapowiedzianej kartkówki w danym dniu.
Zadania domowe są obowiązkowe dla wszystkich. Zgłoszony brak zadania domowego oznacza
nieprzygotowanie do lekcji. Niezgłoszony brak zadania domowego oznacza ocenę ndst. Brak zeszytu oznacza
nieprzygotowanie do lekcji. Brak zeszytu oznacza brak zadania domowego. Jeśli uczeń nie zgłosi braku zeszytu
a fakt ten zostanie ujawniony w czasie lekcji, otrzymuje ocenę ndst.
Uczeń może zlikwidować ocenę ndst otrzymaną za brak zadania domowego referując wskazany przez
prowadzącego zajęcia rozszerzony fragment materiału obejmujący treści zadania domowego podczas okienka
prowadzącego RAZ w okresie. Zaliczenie takie polega na odpowiedzi ustnej i podlega ocenie według kryteriów
z punktu 1.
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji jeden raz w okresie przed rozpoczęciem lekcji.
Jeśli uczeń był nieobecny na lekcji, ma obowiązek uzupełnienia materiału na następne zajęcia. Wydłużony czas
uzupełniania materiału i okresu ochronnego od niepytania dotyczy tylko uczniów nieobecnych dłużej niż jeden
tydzień, po uzgodnieniu z nauczycielem zaraz po przyjściu do szkoły.
Uczeń złapany na niesamodzielnej pracy na sprawdzianie lub kartkówce otrzymuje ocenę niedostateczną bez
możliwości poprawy.
Uczeń powinien posiadać własny podręcznik, zeszyt ćwiczeń (który należy regularnie uzupełniać we własnym
zakresie) oraz musi posiadać zeszyt przedmiotowy regularnie uzupełniany notatkami z każdej lekcji oraz
zadaniami domowymi.

