
Przedmiotowe Zasady Oceniania – rok szkolny 2022/2023 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Grażyna Krzystanek 

PRZEDMIOT: Fizyka 

KLASA: VIIa 

PODRĘCZNIK: Świat fizyki 

 

UCZEŃ: 

• Posiada zeszyt przedmiotowy oraz podręcznik z którego korzysta na bieżąco. 

• Jest zobowiązany przygotować się do lekcji oraz wcześniej zapowiadanych 

sprawdzianów. 

OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

Testy/Sprawdziany Co najmniej 2 x w semestrze 

Zadania domowe Wg potrzeb 

Wypowiedź ustna 1x 

Aktywność Na bieżąco 

Krótkie sprawdziany (kartkówki) 
 

Po kilku jednostkach lekcyjnych 

 

• Nauczyciel na bieżąco uzasadnia ocenę otrzymaną przez ucznia podkreślając elementy 

dodatnie oraz wskazując wszelkie braki zaistniałe w wypowiedzi. Jednocześnie 

ukierunkowuje ucznia, na co powinien zwrócić szczególną uwagę przy opanowywaniu 

wiadomości z danej partii materiału. 

• Sprawdzając zeszyty nauczyciel albo w formie ustnej, albo poprzez krótki wpis 

wskazuje na plusy i minusy ocenianej pracy.  

• Terminy prac pisemnych są uzgodnione przez nauczyciela z uczniami, co najmniej na 

tydzień przed ich przeprowadzeniem. Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału 

jaki będzie obowiązywał na pracy pisemnej. 

• Uczeń, który był nieobecny lub otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, ma 

obowiązek poprawy w ciągu dwóch tygodni od oddania prac  

• Nauczyciel oddaje poprawione prace pisemne w ciągu 2 tygodni, uzasadnia ocenę, 

wyjaśnia zasady punktacji, daję prace uczniom do wglądu.  

• Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za pięć plusów uczeń otrzymuje 

ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się i 

udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań przy tablicy. 



• Uczeń ma prawo do jednego nie przygotowania do lekcji, musi  to jednak zgłosić 

przed zajęciami. 

•  Śródroczną ocenę niedostateczną uczeń ma obowiązek poprawić w ciągu 4 tygodni 

kolejnego semestru. 

• Uczeń może poprawić ocenę śródroczną (o jeden stopień), jeżeli po wcześniejszych 

ustaleniach z nauczycielem poprawi obowiązujące w danym półroczu prace pisemne – 

sprawdziany, kartkówki (na co najmniej 7 dni przed wystawieniem oceny), z których 

uzyskał słabsze wyniki. Wyniki tej poprawy muszą dawać podstawy do podwyższenia 

uczniowi oceny. 

• Sprawdziany będą udostępnione rodzicom do wglądu w czasie konsultacji. 

 


