Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z przyrody opracowany został na podstawie:
1. Podstawy programowej
2. Programu nauczania
3. Szkolnego systemu nauczania
i obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów.
Podstawowe kryteria oceny:
- zapamiętanie i umiejętność stosowania wiadomości
- umiejętność wnioskowania i interpretacji danych z tabel, wykresów i tekstów źródłowych
- umiejętność stosowania terminologii przyrodniczej
- obecność na zajęciach



Wymagania edukacyjne są dostępne dla uczniów na lekcjach.
Uczniowie informowani są o ocenach na bieżąco, oceny mają charakter jawny, na prośbę
ucznia są umotywowane. Rodzice są informowani o ocenach na bieżąco w Dzienniku
elektronicznym, na wywiadówkach w formie pisemnej lub ustnej w czasie indywidualnej
rozmowy z nauczycielem.
W sytuacji nieklasyfikowania lub zagrożenia oceną niedostateczną stosowane są kryteria WSO.
Ocenie podlegają :
- wypowiedzi ustne Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji,
a w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu
- sprawdziany przeznaczone na całą jednostkę lekcyjną zapowiedziane i zapisane w dzienniku
lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania lub
zadania na dodatkową ocenę lub ocenę celującą
- kartkówki bez zapowiedzi , których czas trwania nie przekracza 20 minut z trzech ostatnich
jednostek lekcyjnych
- prace domowe zadawane na bieżąco, referaty, prezentacje
- zeszyt przedmiotowy – uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt,
- aktywność na lekcji – uczeń otrzymuje ocenę bdb, gdy zgromadzi pięć plusów (+++++), gdy uzyska
ich mniej to będą one zamieniane odpowiednio:
(++++) na ocenę dobrą
(+++) na ocenę dostateczną
(++) na ocenę dopuszczającą
W przypadku dużej aktywności ucznia na lekcji może on uzyskać w semestrze nawet kilka ocen
bardzo dobrych.
Uczeń ma prawo:
 jeden raz w semestrze (klasa pierwsza) i dwa razy w semestrze (klasa druga i
trzecia) zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny.
(uczeń powinien zanotować daty zgłoszonego nieprzygotowania w zeszycie
przedmiotowym)
 jeden raz przystąpić do poprawiania oceny niedostatecznej uzyskanej ze sprawdzianu, w
terminie do 2 tygodni od dnia uzyskania wyników sprawdzianu. Formę i czas poprawy
uzgadnia z nauczycielem, jeżeli nie zgłosi się na poprawę w wyznaczonym terminie traci
możliwość poprawy.
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Progi procentowe na poszczególne oceny szkolne z pisemnych form sprawdzania
wiadomości i osiągnięć uczniów:
<25 %
niedostateczny
25-27 % +niedostateczny
28-29 % - dopuszczający
30-44% dopuszczający
45-50% +dopuszczający
51-59% - dostateczny
60-69% dostateczny
70-74% + dostateczny
75-80% - dobry
81-86% dobry
87-91% + dobry
92-95% - bardzo dobry
96-100% bardzo dobry






Ocenę celującą wystawia się w przypadku, gdy uczeń osiągnie 100% punktów z podstawy
programowej i rozwiąże dodatkowo zadania wykraczające poza program nauczania.
Jeżeli uczeń podczas sprawdzianu lub kartkówki korzysta z niedozwolonej pomocy,
otrzymuje punkty ujemne, które mają wpływ na ocenę końcową .
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń zobowiązany jest do
zaliczenia materiału w terminie uzgodnionym z uczącym.
Nauczyciel oddaje sprawdzone pisemne prace w terminie do dwóch tygodni.
W przypadku nieobecności dłuższej niż 1-2 tygodnie uczeń może zwrócić się o pomoc do
nauczyciela prowadzącego.

Klasyfikacja semestralna i końcowa



Do klasyfikacji uczeń musi otrzymać w semestrze minimum 2 oceny w pierwszej klasie
(poziom podstawowy, 1 godz./tyg.) i minimum 4 oceny na lekcjach fakultatywnych w drugiej
i trzeciej klasie (poziom rozszerzony, co najmniej 4 godz./tyg.).
Wystawienie oceny semestralnej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen
cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są
odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są ocenami wspomagającymi.

Oceny semestralne :
 sprawdziany i testy mają przypisaną wagę 100%
 pozostałe formy oceniana mają przypisaną wagę niższą niż 100%
 ocena semestralna jest średnią ważoną ze wszystkich ocen cząstkowych (ocena jest
automatycznie wyliczana w dzienniku elektronicznym)
Ocena roczna:
 jest średnią arytmetyczną ocen za semestr I i II z zastrzeżeniem: średnia ważona za II semestr
nie może być niższa niż 1,51
Nauczyciel: Barbara Cetnar
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