
Przedmiotowe zasady oceniania 

na lekcji Fizyki 

1. Uczeń powinien aktywnie pracować na lekcji, być przygotowany i odrabiać prace 
domowe. 

2. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić materiał z lekcji. 
3. Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zapisane 

w kalendarzu Librus i podany jest zakres materiału. 
4. Wypowiedzi ustne lub pisemne w formie kartkówek mogą być niezapowiedziane, 

obejmują materiał z 3 ostatnich tematów (mogą być stosowane na każdej lekcji 
fizyki). 

5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie, pisze prace w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem, jednak nie później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły. 

6. Każdy sprawdzian, napisany na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawić. 
Poprawa jest dobrowolna i odbywa się nie później niż 2 tygodnie po oddaniu pracy. 

7. W porozumieniu z nauczycielem uczeń może także poprawić każdą ocenę. 
8. Ocena z poprawy, o ile jest wyższa od otrzymanej za pierwszym razem, przypisywana 

jest do danej kategorii. 
9. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 
10. Uczeń w ciągu semestru może 3 razy zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (bez 

konsekwencji). Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 
11. Aktywność na lekcji nagradzana jest „ plusami”. Za trzy zgromadzone „plusy” uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 
12. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest w oparciu o oceny cząstkowe. Ocena ta 

nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
13. Dla uczniów z opiniami lub orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

wymagania edukacyjne dostosowuje się do ich możliwości zgodnie z zaleceniami 
poradni. 

14. W przypadku prac punktowanych, z wyłączeniem kartkówek, oceny wystawia się, 
przeliczając punkty na procenty wg następującej skali: 
100 %  -6 celujący 
91% - 99% - 5 bardzo dobry  
75% - 90% - 4 dobry 
51% - 74% - 3 dostateczny 
40% - 50% - 2 dopuszczający 
0% - 39%·- 1 niedostateczny 
Przy górnej i dolnej granicy procentowej może być uwzględniany znak „-„ i „+” 
Np.: 91%  -  5-;  99%  5+,  75%  4-  ; 90%  4+ itd 
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