PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W
SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNUMI NR 247
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Przedmiotowe zasady oceniania fizyki są zgodne ze Statutem Szkoły oraz zawartymi
w nim zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Na początku roku szkolnego (na pierwszej godzinie lekcyjnej) nauczyciel zapoznaje
uczniów z przedmiotowymi zasadami oceniania.
Podstawowym celem oceniania jest motywowanie uczniów do systematycznej pracy
nad swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu fizyki.
Skala ocen jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 7 września 2004 roku oraz z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Na
tej podstawie stosuje się następujące oceny postępów w nauce: celujący, bardzo dobry,
dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Przy czym dopuszcza się znaki „-„
lub „+”.
Uczeń powinien być oceniany systematycznie przez cały rok nauki. Każdy uczeń
powinien otrzymać minimum trzy oceny cząstkowe w ciągu jednego semestru.
Każda ocena jest jawna i uzasadniona.
Ocenę śródroczną i końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych
zdobytych w czasie całego semestru. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie są
średnimi arytmetycznymi ocen cząstkowych.
Nauczyciel dostosowuje oceny uczniów do ich indywidualnych możliwości i wkładu
pracy.
Nauczyciel uwzględnia w ocenie i formach pracy na lekcjach specyficzne trudności
ucznia oraz zalecenia PPP.
Ocena klasyfikacyjna na koniec roku jest wystawiana w oparciu pracę ucznia przez
cały rok szkolny.
O przewidywanej ocenie śródrocznej i końcowej uczeń i jego rodzice są powiadamiani
na 2 tygodnie przed klasyfikacją.
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach
fizyki: prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, pracę na lekcjach, prace domowe,
prowadzenie zeszytu, projekty zespołowe i indywidualne, referaty, prace dodatkowe
wyznaczone prze nauczyciela, konkursy przedmiotowe.
• PRACE KLASOWE
− Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Każda praca klasowa
poprzedzona jest powtórzeniem materiału i zapowiedziana z tygodniowym
wyprzedzeniem. Nauczyciel omawia ich zakres i kryteria oceny.
− Każda praca klasowa ( po oddaniu) musi być omówiona.
− Nauczyciel zobowiązany jest oddać ocenione prace w przeciągu 2 tygodni od ich
napisania przez uczniów
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Uczeń nieobecny powinien napisać prace klasową w ciągu dwóch tygodni od powrotu
do szkoły.
Jeśli w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły uczeń nie zgłosi się do napisania
pracy klasowej, otrzymuje ocenę niedostateczną.
Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić; poprawa jest dobrowolna i odbywa się w
ciągu dwóch tygodni od rozdania prac i tylko jeden raz.
Poprawy prac klasowych odbywają się po lekcjach w terminie uzgodnionym z
nauczycielem.
Na koniec semestru może się odbyć sprawdzian semestralny, który jest oceniany i
poprawiany na tych samych warunkach co praca klasowa.
g) semestr (rok szkolny) może zakończyć się sprawdzianem pisemnym semestralnym
(rocznym), który jest oceniany i poprawiany na zasadach opisanych powyżej.

• KARTKÓWKA, ODPOWIEDZ USTNA
− Kartkówki i odpowiedzi ustne obejmują materiał podstawy programowej z dwóch
ostatnich lekcji.
− Kartkówki mogą ale nie muszą być zapowiedziane.
− Tryb i forma poprawy ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych jest ustalana
indywidualnie między uczniem i nauczycielem.
• PRACA DOMOWA. PRACA NA LEKCJI
− Praca domowa może być zadawana przez nauczyciela na każdej lekcji, zarówno w
formie pisemnej i ustnej.
− W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnienia zeszytu i pracy
domowej na najbliższą lekcję.
− Uczeń ma obowiązek zapisywania w zeszycie przedmiotowym zadanej zarówno
pisemnej jak i ustnej pracy domowej.
− Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
− W trakcie każdej lekcji uczeń może być oceniany za zaangażowanie w lekcję. Może
otrzymać plusy za pracę pozytywną i minusy za negatywną ( trzy plusu = piątka, trzy
minusy = jedynka)
• INNE NP. ZESZYT, UDZIAŁ W PROJEKTACH, KONKURSACH
− Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny
znajdować się zapisy tematów, dat, notatki z lekcji, zapisy ustnych i pisemnych prac
domowych.
− Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie, a w przypadku nieobecności ucznia
regularnie uzupełniany.
− Nauczyciel może ocenić zeszyt ucznia; przy jego ocenie bierze pod uwagę zawartość
merytoryczną, kompletność, estetykę ,prace domowe.
− Uczeń ma obowiązek w terminie wywiązać się ze wszystkich prac dodatkowych
ustalonych w porozumieniu z nauczycielem. W przypadku ich nieterminowego
oddania lub nie oddania wcale otrzymuje ocenę niedostateczną.

− Udział w konkursach fizycznych szkolnych i pozaszkolnych nie jest obowiązkowy.
Może być oceniany przez nauczyciela w zależności od wkładu pracy ucznia
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Uczeń na pierwszej lekcji po swojej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany
do lekcji, jeżeli jego nieobecność była dłuższa niż jeden tydzień i związana z chorobą
lub innymi sytuacjami losowymi.
Dwa razy w ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez
podania ważnej przyczyny, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wcześniej zapowiedziana była
praca pisemna. Nieprzygotowania są zgłaszane na początku lekcji.

WARUNKI I TRYB POPRAWIANIA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ
− Uczeń powinien być oceniany systematycznie przez cały okres nauki. Każdy
uczeń powinien otrzymać przynajmniej trzy oceny cząstkowe w ciągu
semestru.
− Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w
czasie całego semestru. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen
cząstkowych.
− Ocena klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego jest wystawiana w oparciu o
obie oceny semestralne.
− Poprawa rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w formie ustnej i pisemnej.
Nauczyciel na piśmie informuje ucznia oraz jego rodziców o zakresie
wymagań obowiązujących na poprawie.
− O przewidywanej ocenie semestralnej(rocznej) uczeń i jego rodzice są
informowani na dwa tygodnie przed klasyfikacją.
WARUNKI UDOSTĘPNIANIA PISEMNYCH PRAC KONTROLNYCH
− Pisemne prace po obejrzeniu przez ucznia znajdują się u nauczyciela przedmiotu i
stanowią jego dokumentację. Rodzice mogą na własną prośbę obejrzeć prace pisemne
swojego dziecka.
WARUNKI I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA RODZICOM INFORMACJI O
POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH UCZNIA W NAUCE
− Rodzice są systematycznie informowani o postępach i trudnościach dziecka w nauce (
poprzez dziennik elektroniczny i zebrania szkolne)Nauczyciel na bieżąco informuje
wychowawcę klasy o trudnościach uczniów. Nauczyciel może wezwać rodzica do
szkoły.
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