
Nauczyciel: Przemysław Kaznocha 

 

Zasady oceniania z fizyki dla klas pierwszych 

w Liceum Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku 

Ocenianiu podlega wiedza, umiejętności oraz aktywność ucznia. Wiedzę i umiejętności nauczyciel 

przekazuje, zaś aktywność uczniów pobudza w sposób pisemny i ustny. 

 

1. Każdy sprawdzian obejmujący materiał z całego działu jest zapowiedziany przez nauczyciela z 

tygodniowym wyprzedzeniem, a termin realizacji jest zapisany w dzienniku internetowym. 

Termin jest widoczny dla ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) na ich kontach. 

 

2. Prace pisemne oceniane są punktowo, a następnie uzyskane punkty przeliczane są na ocenę 

według następującej skali: 

 

0% - 39% Niedostateczny (1) 

40% - 51% Dopuszczający (2) 

52% - 74% Dostateczny (3) 

75% - 89% Dobry (4) 

90% - 99% Bardzo dobry (5) 

100% Celujący (6) 

 

3. Sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną uczeń może poprawić na zajęciach dodatkowych 

w terminie ustalonym przez nauczyciela. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy pracy 

pisemnej w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej. Ocena końcowa jest średnią 

arytmetyczną z ocen uzyskanych z pracy pisemnej i jej poprawy. 

 

4. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, ma on obowiązek napisania go w terminie 

do dwóch tygodni od dnia ustania nieobecności. 

 

5. Uczeń nieobecny na lekcjach ma obowiązek nadrobić zaległości w terminie ustalonym z 

nauczycielem. 

 

6. Kartkówki (co najwyżej) z 3 ostatnich lekcji są zawsze zapowiadane przez nauczyciela z 

wyprzedzeniem kilkudniowym i nie ma możliwości ich poprawiania. Termin realizacji również 

jest zapisany w dzienniku internetowym. Raz w semestrze odbywają się kartkówki ze 

znajomości wzorów, symboli i jednostek fizycznych. 

 

7. Wypowiedzi ustne oceniane są pod względem: 

 a. treści, 

 b. stosowania pełnych wypowiedzi całym zdaniem, 

 c. stosowania języka fizyki. 

 

8. Nauczyciel decyduje czy istnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowego sprawdzianu dla 

uczniów, którzy uzyskali niesatysfakcjonujące ich oceny, czy też zaproponuje im inne formy 

poprawy oceny. 

9. Aktywność oceniana jest plusami; trzy plusy, to ocena bardzo dobra. 

 



10. Każda forma oceny ucznia ma przypisaną wagę, która pełni rolę informacyjną dla ucznia i 

rodziców (prawnych opiekunów) w jakim stopniu dana ocena ma wpływ na ocenę semestralną 

lub końcowo-roczną: 

 

a. kartkówka z bieżącego materiału (co najwyżej 3 ostatnie lekcje) –waga 2; 

b. odpowiedź ustna z bieżącego materiału z danego działu –waga 2; 

c. zadanie domowe –waga 1, 

d. aktywność na lekcji –waga 1; 

e. praca pisemna i test, obejmujący materiał całego działu –waga 3. 

 

11. Za każde zgłoszone nieprzygotowanie do lekcji oraz za brak zadania domowego uczeń 

otrzymuje notację w dzienniku np. lub bz. Trzy takie znaki skutkują otrzymaniem przez ucznia 

oceny niedostatecznej (1)z wagą 1. Jeżeli nauczyciel zauważy nieprzygotowanie (lub brak 

zadania domowego) u ucznia, który nie zgłosił tego faktu przed lekcją, wystawia uczniowi 

ocenę niedostateczną(1)z wagą 1. 

 

12. W dzienniku internetowym obliczana jest średnia ważona ocen uzyskanych przez ucznia. 

 

13. Uczeń otrzymuje semestralną i końcowo-roczną ocenę przy średniej: 

 

Ocena Średnia 

Niedostateczny (1) 1,0 – 1,69 

Dopuszczający (2) 1,7 – 2,49 

Dostateczny (3) 2,5 – 3,49 

Dobry (4) 3,5 – 4,49 

Bardzo dobry (5) 4,5 – 5,29 

Celujący (6) 5,3 – 6,0 

 

Ocenę celującą (6) można uzyskać również za szczególne osiągnięcia w konkursach 

przedmiotowych. 

 

14. Ocena otrzymana za pierwsze półrocze nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu średniej 

wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w czasie całego roku szkolnego. 

 

Dodatkowe zasady podczas nauczania zdalnego 

1. Uczniowie mają obowiązek logowania się na lekcje prowadzone online oraz w miarę 

możliwości  korzystanie z kamery. 

 

2. Prace zdalne zadane przez nauczyciela odsyłane są zgodnie z terminarzem przez niego 

wskazanym. Brak odesłania pracy skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 


