
Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki  

W roku szkolnym 2021/2022 

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

im. K. Kosińskiego 

 

 1.  Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna  z fizyki jest ustalana w oparciu o 

cząstkowe:  
1) prace klasowe (sprawdziany wiadomości), wypracowania klasowe, testy sprawdzające 

umiejętność czytania ze zrozumieniem- S 

2) kartkówki - sprawdzające wiedzę i przygotowanie ucznia z trzech ostatnich lekcji lub 

tematów- K 

3) powtórzenia ustne obejmujące materiał tematyczny lub ze wskazanego działu 

programowego -P 

4) odpowiedzi bieżące, ustne z trzech ostatnich lekcji lub tematów - O 

5) ponadto oceniane są: sukcesy i udział w olimpiadach , konkursach i zawodach sportowych 

- Z, prace domowe - PD, aktywność na lekcji, dodatkowe prace przygotowane z inicjatywy 

ucznia po uzgodnieniu z nauczycielem, pisemne ćwiczenia, prace twórcze i odtwórcze, 

sprawdziany umiejętności praktycznych, testy sprawnościowe i inne – A. 

6) poprawa pierwszego półrocza – P1 

wyżej podane skróty literowe stosuje się przy opisie rubryk w dziennikach lekcyjnych z 

poszczególnych przedmiotów. 

2. Nauczyciel ocenę śródroczną ustala w oparciu o średnią ważoną ocen 

cząstkowych wyliczonych na podstawie wag:  

Forma aktywności i 

oznaczenie w dzienniku 

Waga   Przedział  Ocena  

Sprawdziany pisemne 

czerwony(S) 

2  <0,00 : 2,00) niedostateczny 

Kartkówki (K) 1 <2,00 : 2,60) 

 

dopuszczający 

Odpowiedzi (O) 1 <2,60 : 3,60) 

 

dostateczny 

Aktywność (A) 1 <3,60 : 4:60) 

 

dobry 

Prace domowe (Pd) 1 <4,60 : 5,60) 

 

bardzo dobry 

Projekty, prezentacje (Pr) 1 <5,60 : 6,00) celujący 

 

Przedziały procentowe ilości zdobytych punktów za prace klasowe (sprawdziany) na 

poszczególne oceny:   

0 – 39% - niedostateczna     
 40- 50% - dopuszczająca 
51 -69% - dostateczna                 70 – 84% - dobra 



85 - 94% - bardzo dobra              95 – 100% - celująca 

3. Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów nie podlegających 

ocenie są: 

1) badanie wyników nauczania- BW 

2) testy diagnozujące - T 

3) próbne matury – M 
 

Ocena roczna wynika z oceny śródrocznej i ocen cząstkowych uzyskanych w drugim 

semestrze. W przypadku gdy uczeń uzyskał ocenę śródroczną niedostateczną lub cząstkowe 

oceny w drugim semestrze nie pozwalające na ustalenie pozytywnej oceny z fizyki, wówczas 

ocena roczna jest niedostateczna. 

Ocena śródroczna wynika ze średniej ważonej ocen cząstkowych w pierwszym semestrze. 

Ocena roczna wynika ze średniej ważonej ocen cząstkowych uzyskanych w całym roku 

szkolnym. 

Uczeń uzyskuje ocenę wyższą, jeżeli część ułamka średniej ważonej ocen cząstkowych w 

pierwszym półroczu lub odpowiednio w całym roku szkolnym wynosi co najmniej 0,6. 

Ocena śródroczna może być dopuszczająca tylko wtedy, gdy wyliczona średnia ważona ocen 

cząstkowych w każdy półroczu wynosi co najmniej 2,00. 

Ocena końcoworoczna może być dopuszczająca tylko wtedy, gdy wyliczona średnia ważona 

ocen cząstkowych wynosi co najmniej 2,00. 

 

1. Prace klasowe są obowiązkowe. Są to formy sprawdzania wiedzy zapowiedziane z 

co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, dotyczą partii materiału jaką jest dział 

tematyczny. 

2. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn losowych (usprawiedliwionej 

nieobecności) ma prawo napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do 

szkoły, po ustaleniu terminu z nauczycielem. Nie wypełnienie tego obowiązku jest  

równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej. 

3. Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas pracy klasowej jest równoznaczna z 

uzyskaniem oceny niedostatecznej. 

4. Każdą pracę klasową (z wyjątkiem oceny bardzo dobrej)  można poprawić. Poprawa 

jest dobrowolna i odbywa się raz w wyznaczonym terminie ustalonym z 

nauczycielem, w ciągu dwóch tygodni od oddania prac. Kryteria oceny poprawionej 

pracy klasowej nie  zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika. 

5. Prace klasowe oceniane są zgodnie z ⸹41a ust. 6 Statutu Szkoły. 

6. Prace pisemne są sprawdzone i ocenione w ciągu dwóch tygodni. 

7. Krótkie kartkówki – sprawdziany, nie muszą być zapowiedziane i obejmują materiał 

z trzech ostatnich tematów.  Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.  

8. Uczeń w wypadkach losowych lub w przypadku choroby może zgłosić (podczas 

sprawdzania obecności) dwukrotnie w semestrze  nieprzygotowanie do zajęć nie 

ponosząc za to konsekwencji w postaci oceny. Zgłoszenie nieprzygotowania nie 

dotyczy prac klasowych, zapowiedzianych kartkówek i powtórzeń. 

9. Prace domowe są oceniane podczas kontroli zeszytu. 

10. W dzienniku lekcyjnym stosuje się   następujące skróty: 

- np. (data) – nieprzygotowanie; 



-  +; - ; przy ocenianiu aktywności na lekcjach ( cztery + ocena bardzo dobry; cztery – 

równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej za aktywność); 

- / - oznacza nie napisany sprawdzian w terminie. 

 

11.  Uczniowie na zajęciach zapisuję notatki kolorem niebieskim lub czarnym. Prace 

domowe na zielono( dopuszcza się zielony zakreślacz )      

4. Badanie wyników nauczania (wskazanie przedmiotu, klasy i zakresu materiału) 

ustala się na początku roku szkolnego  i wpisuje do planu pracy szkoły na dany rok 

szkolny. 

5. Terminy prac klasowych muszą być wpisane do dziennika z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. Nie może być ich więcej niż dwa w tygodniu (z 

wyłączeniem j. obcych w grupach międzyoddziałowych). 

6. Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich jednostek tematycznych, nie 

muszą być zapowiadane i nie może ich być więcej niż dwie w danym dniu. W dniu, 

w którym przeprowadzono pracę klasową dopuszcza się możliwość 

przeprowadzenia jednej kartkówki. 

7. Uczeń ma prawo jeden raz poprawiać ocenę niedostateczną uzyskaną ze 

sprawdzianu lub pracy klasowej. Termin poprawy w porozumieniu z uczniem 

ustala nauczyciel, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od momentu zwrotu 

poprawionych prac klasowych. 

8. W przypadku poprawiania pracy klasowej kryteria ocen nie zmieniają się. 

9.  Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych (usprawiedliwionej 

nieobecności) jest zobowiązany napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu 

do szkoły, po ustaleniu terminu z nauczycielem. Uczeń, który nie przystąpił w 

ciągu dwóch tygodni do pracy klasowej uzyskuje ocenę niedostateczną. 

10. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścił sprawdzian 

wiadomości, pracę klasową lub wypracowanie otrzymuje ocenę niedostateczną, 

którą może poprawić na zasadach określonych w pkt. 7. 

11. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną należy zakończyć 

przeprowadzanie prac klasowych i sprawdzianów. 

12.  Zabrania się bieżącego odpytywania uczniów bez obecności uczniów danej 

klasy, z wyjątkiem zajęć indywidualnych i przypadków uzasadnionych 

orzeczeniem upoważnionych do tego instytucji. 

13. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 



14. Prace pisemne ucznia powinny być sprawdzone i ocenione w terminie 2 

tygodni (lub trzech tygodni w przypadku wypracowań klasowych z języka 

polskiego), omówione i dane uczniowi do wglądu. W przypadku niedotrzymania 

terminu nie wpisuje się do dziennika ocen niedostatecznych. Jeżeli termin pracy 

klasowej przypada w czwartym tygodniu przed zakończeniem półrocza (roku 

szkolnego), to czas na sprawdzanie ulega skróceniu do 1 tygodnia. 

15. W razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela (choroba, wycieczka itp.) 

termin poinformowania o ocenach ulega wydłużeniu o czas nieobecności 

nauczyciela. 

16. Rodzice ucznia otrzymują wymienione prace do wglądu w czasie 

indywidualnych spotkań z nauczycielem uczącym przedmiotu na terenie szkoły. 

Prac pisemnych ucznia nie kseruje się, nie dopuszcza się robienia zdjęć prac za 

pomocą urządzeń elektronicznych i aparatów fotograficznych. 

17. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia w sposób ustny 

ustaloną ocenę. 

18. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje do końca roku 

szkolnego. 

19.  Przygotowywanie się do olimpiad i konkursów przedmiotowych, bezpośrednio 

przed eliminacjami daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi i prac 

pisemnych z innych zajęć edukacyjnych przez okres 1 tygodnia poprzedzającego i 

następującego po tym wydarzeniu. Dzień, w którym odbywają się eliminacje, jest 

dla takiego ucznia dniem wolnym od zajęć szkolnych. 

20. Nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu lub olimpiady jest 

zobowiązany do poinformowania innych nauczycieli o przygotowaniach ucznia w 

formie pisemnej w dzienniku lekcyjnym. 

21. Uczeń w wypadkach losowych lub w przypadku choroby może zgłosić 

nieprzygotowanie do zajęć nie ponosząc za to konsekwencji w postaci oceny. 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w zależności od tygodniowej liczby 

godzin danych zajęć edukacyjnych ustalają w przedmiotowych zasadach oceniania 

ilość w/w nieprzygotowań do zajęć, 

1) nieprzygotowania do zajęć nie mają zastosowania w przypadku 

zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych i powtórzeń ustnych oraz znajomości 

lektur z języka polskiego; 

2) nieprzygotowanie oznacza się w dzienniku skrótem „np.", dopuszcza się 

wpisywanie w rubryce oznaczonej „np.," daty nieprzygotowania; 



22. Dopuszcza się wpisywanie w dziennikach plusów i minusów służących do 

oceny aktywności uczniów na zajęciach: 

1) za pracę twórczą i aktywność na zajęciach uczeń otrzymuje plusy. Liczba 

plusów przeliczana jest na oceny w wynosi: 4 plusy – ocena bardzo dobra, 3 plusy 

– ocena dobra; 

2) uzyskanie 4 minusów skutkuje wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej; 

3) plusy i minusy nie redukują się wzajemnie. 

23. Przy wpisywaniu ocen bieżących stosujemy zapis cyfrowy. Przy wpisywaniu 

wszelkich ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych używamy pełnej nazwy. 

24. Liczba ocen cząstkowych w półroczu dla każdego ucznia z poszczególnych 

zajęć edukacyjnych wynosi minimum 3. 

25. Szczegółowe zasady oceniania określają Przedmiotowe Zasady Oceniania, 

które nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły. 

 

Nauczyciele fizyki: 

1. Grzyb Małgorzata 

2. Drzazga-Szczęśniak Ewa 

3. Szymonik Zofia 

 

                  


