
System oceniania na lekcjach fizyki 

1. Oceny z fizyki otrzymujemy za: 

 odpowiedzi ustne, 

 aktywność, praca na lekcji 

 zadanie domowe, 

 prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

 kartkówki (czyli krótka praca pisemna z co najwyżej trzech ostatnich tematów, wszystkie kartkówki są 

zapowiedziane, chyba, że będzie konieczne wprowadzanie kartkówki dyscyplinującej) 

 sprawdziany (praca pisemna, która obejmuje materiał z całego działu, jest zapowiadana z tygodniowym 

wyprzedzeniem i poprzedzona lekcją powtórzeniową) 

 doświadczenia wykonywane na lekcji w grupie lub przygotowane indywidualnie 

 rozwiązywanie dodatkowych zadań, skonsultowanych wcześniej z nauczycielem 

2. W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń powinien go napisać w terminie ustalonym  

z nauczycielem - w przeciwnym razie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

3. Każdą ocenę można poprawić w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania oceny.  Do średniej wliczane są w takim 

przypadku obydwie oceny. Ocenę można poprawić tylko jeden raz. 

4. Procentowy rozkład punktów ze sprawdzianów na poszczególne oceny przedstawia się: 

100%       - ocena celująca 

99 – 84% - ocena bardzo dobra 

83 – 67% - ocena dobra 

66 – 51% - ocena dostateczna 

50 – 33% - ocena dopuszczająca 

32 – 0%   - ocena niedostateczna 

UWAGA!  z kartkówki uczeń może uzyskać maksymalnie ocenę bardzo dobrą. 

7. Istnieje możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji 3 razy w ciągu semestru (nie dotyczy lekcji powtórzeniowej, 

klasówki i zapowiedzianej kartkówki). 

8. Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana jako średnia ważona, wg następujących zasad: 

3 - sprawdzian 

2 - odpowiedź ustna oraz kartkówka, doświadczenie 

1 - aktywność, praca na lekcji, zadanie domowe, zeszyt, ćwiczenia 

9. Oceny śródroczne i roczne wystawia się z pomocą średnich, jednakże ostateczną decyzję o ocenie podejmuje 

nauczyciel: 

od 5,51       ocena celująca 

5,50 - 4,60 ocena bardzo dobra 

4,59 - 3,60 ocena dobra 

3,59 - 2,60 ocena dostateczna 

2,59 – 1,75 ocena dopuszczająca 

1,74 – …    ocena niedostateczna 

         Ocenę celującą uczeń może uzyskać również, gdy ponad 50% jego ocen ze sprawdzianów to oceny celujące. 

 


