
Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 
 

Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki 

rok szkolny 2021/2022 

 

1. Na lekcji zachowujemy się zgodnie z zasadami kultury, szanując siebie nawzajem. 

 

2. Praca ucznia na lekcji i w domu jest oceniana zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania. Nauczyciel informuje o wadze zadanie. Ocena semestralna jest średnią ważoną 

ocen otrzymanych w I semestrze, ocena roczna jest średnią ważoną ocen otrzymanych w 

ciągu całego roku szkolnego. 

 

3. Każdy uczeń ma swój zeszyt przedmiotowy oraz podręcznik (jeden na ławkę). Zadania 

wykonuje samodzielnie, pracuje systematycznie, uzupełnia zaległości powstałe np. z 

powodu nieobecności.  

 

4. Uczeń otrzymuje oceny za sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe, 

prace dodatkowe, aktywność, prace długoterminowe. 

 

5. Sprawdziany podsumowujące dział będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Nauczyciel zobowiązuje się oddać ocenione prace w ciągu dwóch tygodni od ich napisania. 

 

6. Kartkówki (10 – 15 min.) obejmujące treści kształcenia z dwóch-trzech ostatnich tematów 

lekcji nie muszą być zapowiadane, ocena nie podlega poprawie. 

 

7. Każdy uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji lub brak 

zadania domowego – przed rozpoczęciem lekcji. Nie można zgłosić nieprzygotowania jeśli 

na dany dzień zapowiedziany był sprawdzian lub kartkówka.  

 

8. Jeśli uczeń nie pisał sprawdzianu lub kartkówki ma obowiązek napisać ją w innym terminie 

po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem (ma na to  dwa tygodnie) w przeciwnym 

razie otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

9. Ocenę ze sprawdzianu można poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem a 

obowiązkowo należy poprawić sprawdzian za który otrzymano oceną nast..  

 

10. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje plusy. Istnieje możliwość otrzymania minusów za 

np. negatywne zachowanie w czasie zajęć, brak zadania domowego- którego uczeń nie 

zgłosił przed lekcją.  

 

11. Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 podczas wystawiania 

oceny końcoworocznej.  Dotyczy to uczniów: 

- którzy w II półroczu wykazali się znacznym wzrostem wyników (o min. 0,5) w nauce w 

stosunku do I półrocza 

- w uzasadnionych wypadkach (np. przeniesienie z innej szkoły, pobyt w szpitalu itp.) 

 

12. Wszystkie formy aktywności oceniane są w skali stopniowej. 

 

 



13. Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są na stopnie wg następującej skali: 

▪ 100% - 98 %  celujący 

▪ 97% - 91%  bardzo dobry 

▪ 90% - 75%  dobry 

▪ 74% - 53%  dostateczny 

▪ 52% - 35%  dopuszczający 

▪ 34% - 0%  niedostateczny 

▪ Ocena z plusem - +0,5, ocena z minusem - - 0,25 

 

14. Ocena roczna wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku 

szkolnego (średnia ważona). 

 

15. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu pracowni Fizyko-Chemicznej 

 


