
ZASADY I FORMY UZYSKIWANIA OCEN CZĄSTKOWYCH Z 

PRZEDMIOTU FIZYKA 

 

1. Prace klasowe (waga 8 – kolor czerwony)  

 Prace klasowe są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. 

 Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej, podawany jest wówczas 

zakres materiału, który jest  utrwalony na lekcji powtórzeniowej. 

 Nauczyciel sprawdza prace klasowe w czasie nie przekraczającym dwóch 

tygodni. W dniu rozdania ocenionych prac klasowych uczeń zabiera ją do 

domu.  

 Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej  

i dostatecznej. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się po lekcjach w ciągu 

dwóch tygodnia od rozdania prac. Poprawa może nastąpić tylko raz. Do 

dziennika wpisane będą wówczas dwie oceny i pod uwagę bierze się obydwie 

oceny, wyliczając z nich średnią. 

 W przypadku nieobecności na pracy klasowej, uczeń ma obowiązek napisać ją 

w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły (termin ustala z 

nauczycielem).  

2. Aktywność dodatkowa ( waga 4 – kolor niebieski)- zadanie przygotowane przez 

uczniów domu np. prezentacja, projekt, prowadzenie lekcji. 

 

3. Odpowiedzi pisemne i ustne ( waga 4 – kolor zielony) – trwają od 5 do 20 minut i 

dotyczą trzech ostatnich tematów, nie muszą być zapowiadane. Ocena nie podlega 

poprawie 

 

4. Aktywność (waga 2 – kolor żółty) – przeprowadzane na bieżąco podczas lekcji 

oceniana plusami lub minusami (kolor szary) 

 5 plusów – ocena celująca,  

 5 minusów ( nieprzygotowanie do lekcji, praca na lekcji) ocena niedostateczna 

Nieprzygotowanie do lekcji zgłasza się na początku lekcji. 

 

5. Zadania domowe (waga 2 – kolor różowy ) 

 

6. Diagnozy GWO  w dzienniku wpisywany jest procent zdobytych punktów 

 

 

 Nieobecność ucznia na lekcji zobowiązuje go do uzupełnienia materiału we własnym 

zakresie; 



 Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych: prac klasowych, kartkówek i innych 

form sprawdzania wiedzy, z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi 

podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej. 

 

Informacja zwrotna:  

Pisemna raz w semestrze. 

 

Stopień procentowego przeliczenia ocen zgodnie z zapisami 

 w statucie: 

celująca –  96%- 100% 

bardzo dobra – 84% - 95% 

dobra – 70% - 83% 

dostateczna – 50% - 69% 

dopuszczająca – 31% - 49% 

niedostateczna – 0% - 30% 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE (OGÓLNE) – STATUT SZKOŁY - do wglądu na stronie 

internetowej szkoły, w bibliotece 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU FIZYKA – załącznik w bibliotece 

szkolnej i dokumentacji nauczyciela. 

 

SPOSOBY POWIADAMIANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O WYNIKACH. 

 

 zebrania z rodzicami 

 kontakty indywidualne w szkole 

 e- dziennik 

 

OCENIANIE UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE. 

 

 według zaleceń PPP 

 odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie 

oświaty 

Zasady nie ujęte w przedstawionym PSO regulują zapisy w  Statucie Szkoły Podstawowej                            

w Kłodawie. 


