PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

I.

Kontrakt między nauczycielem i uczniem.

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Prace klasowe są zapowiadane z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym.
Każdorazowo podawany jest zakres sprawdzanych wiadomości.
3. Uczeń ma możliwość poprawy oceny z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od
oddania sprawdzonych prac.
4. Chęć poprawy pracy klasowej uczeń musi zadeklarować nauczycielowi w momencie
otrzymania sprawdzonej pracy.
5. Przy poprawianiu ocen pracy klasowej oraz przy pisaniu pracy w drugim terminie
kryteria ocen oraz poziom trudności nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana
do dziennika.
6. Uczeń może poprawiać ocenę z pracy klasowej tylko raz.
7. Kartkówki obejmujące zakres trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane,
a oceny z nich nie podlegają poprawie.
8. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi daną pracę napisać w terminie dwóch
tygodni.
9. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych i innych form sprawdzania wiedzy
z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny
niedostatecznej.
10. Nauczyciel oddaje sprawdzone i omówione prace uczniom. Ewentualna zmiana oceny
możliwa jest tylko w dniu oddawania sprawdzonych prac.
11. Na koniec semestru i roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów
zaliczeniowych.
12. Nauczyciel ma możliwość wprowadzenia dodatkowej formy oceniania aktywności
ucznia podczas zajęć.

II.

Zasady wystawiania ocen cząstkowych, śródrocznych i rocznych.

Ocena
Niedostateczny
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celujący

Prace klasowe i kartkówki
do 40 %
ponad 40 %
ponad 55 %
ponad 70 %
ponad 85 %
ponad 98 %

Poszczególnym formom aktywności przyporządkowane zostają następujące wagi:
Forma aktywności
Praca klasowa
Badanie kluczowych umiejętności, próbna matura
Kartkówka
Odpowiedz ustna
Praca domowa
Inne

waga
5
3
3
3
2
1

Oceny klasyfikacyjne śródroczna i roczna nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących. Przy
ocenie klasyfikacyjnej rocznej uwzględnia się osiągnięcia ucznia z pierwszego semestru.
Ocena śródroczna i roczna nie może być niższa. Niż ocena wyliczona według średniej
w skali:
 ponad 1,8 - dopuszczający
 ponad 2,6 - dostateczny
 ponad 3,6 - dobry
 ponad 4,6 - bardzo dobry
 ponad 5,6 - celujący
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