
    SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

    FIZYKA 

 
 

1.Przedmiot oceny : 

 wiedza i jej stosowanie w praktyce, 

 kształcone umiejętności i postawy, 

 praca ucznia-aktywność na lekcji, praca w grupie, systematyczność, 

 zadania domowe. 

2.Uczeń powinien być przygotowany zawsze z ostatniej lekcji. 

3.Dwa razy w półroczu uczeń może być nieprzygotowany do lekcji – informuje o tym przed 

   rozpoczęciem zajęć ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów). 

4.Dwa razy w półroczu uczeń może usprawiedliwić brak zadania domowego – informuje o tym 

przed rozpoczęciem zajęć. 

5.Uczeń ma obowiązek systematycznie uzupełniać zeszyt, poprawnie i starannie prowadzić 

notatki. 

6.Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić zeszyt                                     

w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

7.Sprawdziany i testy są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Nauczyciel zapowiada je 

najpóźniej na 7 dni przed terminem ich pisania. Przed każdym sprawdzianem, testem będzie 

przeprowadzona powtórka. 

8.Uczeń nieobecny na sprawdzianie/teście musi napisać go w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu 

do szkoły, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

9.Uczeń ma prawo poprawy oceny niedostatecznej w ciągu 2 tygodni od chwili uzyskania tej 

oceny. W sytuacjach losowych nauczyciel może przedłużyć termin. Ocena z poprawy będzie 

wpisana obok oceny poprawianej. W przypadku poprawiania oceny ze sprawdzianu, testu 

zakres materiału jest taki sam, jak dla planowanego sprawdzianu. Punktacja przy poprawianiu 

oceny jest taka sama, jak za pierwszą pracę. 

10.Uczeń ma prawo do zdobywania plusów za aktywność. Trzy plusy są równoznaczne z oceną 

 bardzo dobrą. 

11.Uczeń jest oceniany systematycznie, zgodnie z jego możliwościami i predyspozycjami. 

12.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń jest 

informowany na bieżąco o wynikach nauczania (otrzymuje informację zwrotną w formie 

ustnego lub pisemnego komentarza). Ocenione prace pisemne są udostępnione w trakcie zebrań 

klasowych lub indywidualnych rozmów w szkole. 

13.Ocena roczna uwzględnia oceny za pierwsze i drugie półrocze. 

14.Uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną musi ją poprawić w pierwszym 

miesiącu II półrocza. 

15.O przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń i jego 

rodzice/prawni opiekunowie są informowanie poprzez wpis do zeszytu przedmiotowego na 

miesiąc przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

16.Metody sprawdzania i oceniania: 

 odpowiedź ustna, 



 kartkówka, materiał z zakresu trzech ostatnich lekcji, 

 sprawdzian/test po zakończeniu działu; sprawdzany przez nauczyciela do tygodnia, 

 praca domowa, kontrolowana na bieżąco (w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń), 

 aktywność na lekcji, 

 krótkie odpowiedzi w trakcie lekcji, 

 prezentowanie pracy indywidualnej lub grupy. 

 


