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2019/2020
nauczyciel fizyki Agnieszka Kubik-Świerczyńska
I. Cele oceniania:
1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z fizyki i postępach
w tym zakresie.
2. Pomoc w samodzielnym planowaniu rozwoju ucznia i motywowania go do dalszej pracy.
3. Dostarczania rodzicom, opiekunom prawnym i nauczycielom informacji o postępach
i trudnościach lub o specjalnych uzdolnieniach ucznia.
4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.
II. Wymagania programowe:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- bezbłędnie opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania,
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,
- umie rozwiązać problemy w sposób nietypowy,
- i/lub jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej,
- sprostał wymaganiom na wszystkie oceny niższe od celującej,
- zrealizował kontrakt przedmiotowy zawarty na początku roku szkolnego na ocenę celującą
i otrzymał w obydwie oceny semestralne bardzo dobre lub bardzo dobre minus.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
- zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,
- jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,
- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne,
- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,
- sprostał odpowiednim wymaganiom na ocenę bardzo dobrą dla realizowanych w danym roku
szkolnym treści programowych.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania,
- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,
- potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązywać proste zadania lub problem,
- sprostał odpowiednim wymaganiom na ocenę dobrą dla realizowanych w danym roku
szkolnym treści programowych.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela,
- potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela,
- zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych,
- sprostał odpowiednim wymaganiom na ocenę dostateczną dla realizowanych w danym roku
szkolnym treści programowych.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w wiadomościach umiejętnościach określających programem, a braki te nie
przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
- zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,
- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne,
- sprostał odpowiednim wymaganiom na ocenę dopuszczającą dla realizowanych w danym roku
szkolnym treści programowych.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,
- nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu
trudności, nawet z pomocą nauczyciela,
- nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych.
Uczeń jest nieklasyfikowany, jeśli:
- ilość jego nieobecności (całkowita) będzie wynosić 51% ilości wszystkich planowych lekcji.
W przypadku braku klasyfikacji za semestr I bądź koniec roku szczegóły zaliczenia materiału
ustalane są z nauczycielem, a procedury określa WO ( Wewnątrzszkolne Ocenianie).
Dla uczniów posiadających ważną opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej ustalane
jest indywidualne dostosowanie programy nauczania w zależności od rodzaju dysfunkcji
i omawianego materiału. Dostosowanie dotyczy również sposobu kontroli postępów
nauczania i zamieszczone jest w dokumentach opisujących dostosowania z danego
przedmiotu dla konkretnego ucznia.
Uwaga: Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za semestr I musi zaliczyć materiał
przewidziany na semestr I w nieodwołalnym terminie ustalonym przepisami ogólnymi WO.
Cząstkowa ocena literowa („nb”)
Jeśli uczeń opuszcza sprawdzian, kartkówkę, minutówkę lub inną zadaną pracę, zostaje wpisana
literowa ocena cząstkowa „nb” w rubryce oceny. Po rozliczeniu się z zaległej pracy
w wyznaczonym terminie, ocena z pracy pisemnej wpisywana jest zamiast litery. Niepoprawione
„nb” nie jest wliczane do średniej ocen. Uczeń ma obowiązek rozliczyć się z zaległej pracy
w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły. Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, nauczyciel
ma prawo rozliczyć ucznia z zaległości w dowolnym czasie, bez konieczności wcześniejszego
umawiania się z uczniem.
III. Zestaw narzędzi i warunków pomiaru osiągnięć:
1. Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia:
- pisemne: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki.
- ustne odpowiedzi,
- aktywność na lekcji,
- prace domowe,
- ćwiczenia praktyczne (doświadczenia uczniowskie, praca grupowa, zadania),
2. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

- cząstkowe, określające poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia ze zrealizowanej części
programu nauczania,
- śródroczne, określające poziom osiągnięć wiadomości i umiejętności za I semestr roku
szkolnego,
- roczne, określające poziom osiągnięć wiadomości i umiejętności za cały rok szkolny.
3. Częstotliwość pomiaru osiągnięć ucznia:
- praca klasowa, obejmuje cały dział materiału, najczęściej po każdym dziale programowym
- sprawdzian, obejmuje zadany zakres materiału albo 3 ostatnie tematy zajęć lekcyjnych
i/lub treści fundamentalne dla przedmiotu, dowolna ilość w semestrze,
-kartkówka, obejmuje zakres materiału maksymalnie 1 ostatnich zajęć lekcyjnych, dowolna ilość
w semestrze,
- odpowiedź ustna, obejmuje zakres materiału maksymalnie z 3 ostatnich zajęć lekcyjnych,
dowolna ilość w semestrze,
- pisemne prace domowe zgodnie z potrzebą.
Szczegóły dotyczące każdej z form pomiaru osiągnięć zawiera WO.
4. Stopnie śródroczne i roczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna stopni
cząstkowych. Ustala się je na podstawie wyliczonej średniej ważonej oraz tabeli ocen
końcoworocznych dla danego poziomu edukacyjnego.
5. Przy ocenach cząstkowych stosowane będą plusy i minusy.
Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych będą brane pod uwagę wszystkie oceny
cząstkowe kolejno pod względem ich wagi:
- oceny z pracy klasowej waga 3
- oceny ze sprawdzianów i odpowiedzi ustnych waga 2
- oceny z kartkówek, pracy domowej, aktywności i pracy na lekcji stanowią wartość
wspomagającą z wagą 1
6. Inne formy aktywności
- uczniowie biorący udział w konkursie fizycznym (etap rejonowy) oraz uczestnicy konkursów
przedmiotowych organizowanych przez nauczycieli fizyki otrzymują ocenę cząstkową bardzo
dobry z przedmiotu,
- finaliści konkursu przedmiotowego otrzymują ocenę cząstkową celujący z przedmiotu,
- laureaci konkursu przedmiotowego otrzymują klasyfikacyjną celującą z przedmiotu,
- uczniowie biorący udział w pokazach doświadczeń fizycznych otrzymują cząstkową ocenę
bardzo dobry z przedmiotu.
- uczniowie mogą na początku roku szkolnego ustalić z nauczycielem chęć pracy samodzielnej
w ramach tzw. kontraktu. Przy pozytywnej realizacji założeń kontraktu można otrzymać ocenę
końcoworoczną celującą (o ile za I i II semestr otrzymana ocena to bardzo dobry lub bardzo
dobry minus.).
IV. Ocena bieżąca i jej kryteria
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Uczeń może w trakcie roku szkolnego zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lub brak zadania JEDEN
RAZ W SEMESTRZE. Należy zgłosić taką sytuację na samym początku lekcji. Nieprzygotowanie
i brak zadania nie obowiązują przed zapowiedzianymi formami sprawdzenia wiedzy w postaci prac
klasowych lub sprawdzianów.

Na lekcjach fizyki obowiązują następujące ramy procentowe na poszczególne oceny z prac
pisemnych:
PRACE KLASOWE:
0 - 29% niedostateczny
30% - 49% dopuszczający
50% - 74% dostateczny
75% - 89% dobry
77% - 89% dobry
90% - 99% bardzo dobry
100% celujący
KARTKÓWKI I SPRAWDZIANY:
0 - 29% niedostateczny
30% - 49% dopuszczający
50% - 74% dostateczny
75% - 89% dobry
77% - 89% dobry
90% - 99% bardzo dobry
100% bardzo dobry +
Uzyskanie dolnej granicy procentowej to minus przy ocenie, uzyskanie górnej granicy
procentowej to plus przy ocenie.
Ocena końcowa
Ocena końcowa będzie wynikać ze wszystkich umiejętności ucznia i wystawiona zostaje na
podstawie ocen cząstkowych. Uwzględniona będzie indywidualna praca ucznia i jego chęci.
Ocenione będzie, czy uczeń spełnił dane wymagania na poszczególne stopnie.
Ocenę końcową oraz śródroczną ustala się na podstawie średniej ważonej ocen z przedmiotu.
Średnia ważona jest jedynie podstawą do wystawienia oceny – w każdym przypadku nauczyciel
może podnieść lub obniżyć ocenę w zależności od oceny indywidualnej pracy ucznia podczas
całego ocenianego okresu nauczania, jego zaangażowania, postępów w nauce, stosunku do
przedmiotu.

KONTROLA USTNA
1.Wypowiedzi ustne
- stosowana bez zapowiedzi – obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji
- zapowiedziana obejmuje materiał z kilku lekcji z danego działu
- uczeń nieobecny na dwóch lub więcej lekcjach poprzedzających kontrolę wypowiedzi ustnej
jest z niej zwolniony, jeśli nieobecność ta obejmuje tylko jedną lekcję poprzedzającą kontrolę
ustną, uczeń nie jest z niej zwolniony.
Forma ta pozwala na kształtowanie umiejętności:
- prawidłowego wyrażania własnych myśli
- posługiwania się pojęciami i językiem fizyki
- rozwijania odwagi wyrażania własnych spostrzeżeń i poglądów
- dokonywanie natychmiastowej korekty błędów w wypowiedziach
- informuje o skuteczności bieżącego nauczania

2. Dodatkowe formy aktywności ucznia
- udział w lekcji
- przygotowanie materiałów do lekcji np. proste doświadczenie
- wykonywanie dodatkowych zadań,
- prowadzenie zeszytu przedmiotowego - niezapowiedziane kontrole zeszytu w trakcie całego
roku szkolnego - uczeń nieobecny na lekcjach nie jest zwolniony z uzupełnienia brakujących
notatek oraz zadań domowych!
3. Nieprzygotowanie i brak zadania
- jeden raz w semestrze uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji (np) bez uzasadnienia
przyczyny lub nie posiadać zadania domowego ( bz.)
- uczeń zgłasza nieprzygotowanie lub brak zadania nauczycielowi na początku lekcji po
prawdzeniu listy obecności.
-jeśli była zapowiedziana pisemna kontrola wiadomości lub kontrola zadania domowego
nieprzygotowanie i brak zadania nie ma zastosowania.
- fakt zgłoszenia np lub bz jest odnotowany w dzienniku.

SPRAWDZANIE ZADANIA DOMOWEGO
1. Zadania domowe:
a) obowiązkowe dla wszystkich uczniów,
b) nadobowiązkowe np. zadanie o podwyższonym stopniu trudności dla uczniów chętnych.
2. Fakt zgłoszenia braku zeszytu przy zadanej pracy domowej jest równoznaczny z brakiem
pisemnej pracy domowej i skutkuje wpisem oceny niedostatecznej w rubryce "zadanie domowe"
w dzienniku lekcyjnym.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej informujemy
ucznia i jego rodziców przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych.
2. Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej informujemy
ucznia i jego rodziców przewidywanych innych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
3. Informacja o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej przekazujemy poprzez wpis do dziennika
w odpowiedniej rubryce „oceny proponowane”.
4. Szczególne tryby postępowania omawia treść WO.

