
Przedmiotowe zasady oceniania z wymaganiami edukacyjnymi z fizyki

Klasy VII- VIII

I. Przedmiotowe zasady oceniania.

1. Ocenie podlegają:

- prace klasowe,

- kartkówki,

- wypowiedzi ustne,

- prace domowe,

- aktywność na lekcji,

- praca w grupach,

- prace dodatkowe,

- zeszyt ucznia.

2. W semestrze można zgłosić 1 nieprzygotowanie.

3. Za nieprzygotowanie do zajęć uważa się:

- brak pracy domowej obowiązującej na dany dzień,

- brak zeszytu lub zeszytu ćwiczeń, jeżeli było w nim zadane zadanie domowe,

- brak pomocy, przyborów i narzędzi obowiązujących na danych zajęciach edukacyjnych,

- nieprzygotowanie do odpowiedzi z zakresu trzech ostatnich lekcji,

4. Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone na początku lekcji podczas sprawdzania 

obecności.

5. Nieprzygotowania odnotowywane są w dzienniku.

6. Jeśli uczeń nie zgłosił nieprzygotowania na początku lekcji, może zostać wezwany do 

odpowiedzi i musi pisać niezapowiedziane kartkówki.

7. Uczeń zgłaszający nieprzygotowanie nie musi:

- znać materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji,

- pisać niezapowiedzianej kartkówki z zakresu trzech ostatnich lekcji.

8. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej, 

kartkówki lub sprawdzianu.

9. Za aktywny udział na lekcji uczeń otrzymuje „+”.

10. Plusy odnotowywane są w dzienniku.

11. Za 3 zgromadzone plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

12. Przez aktywność na lekcji rozumie się:

- aktywny udział w lekcji - zgłaszanie się podczas lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi,

- aktywną pracę w grupach,

- rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji,

- samodzielne wykonywanie doświadczenia,

- rozwiązanie problemu o niewielkiej skali trudności

- wyszukiwanie i zaprezentowanie informacji zdobytych z różnych źródeł, np. internetu, 

encyklopedii multimedialnej, itp.

- przygotowanie krzyżówki lub innego ciekawego zadania jako formy przerwy śródlekcyjnej,



- zrobienie prostego przyrządu do doświadczeń fizycznych wykonywanych na lekcjach.

13. Minimalna wymagana liczba ocen w semestrze wynosi 4.

14. Sprawdziany są obowiązkowe.

15. Sprawdziany są zapowiedziane i wpisane do dziennika elektronicznego z tygodniowym 

wyprzedzeniem.

16. Sprawdzian obejmuje materiał większy niż z trzech ostatnich lekcji oraz poprzedzony jest 

powtórzeniem materiału.

17. Uczeń nieobecny na sprawdzianie powinien go napisać w terminie ustalonym z 

nauczycielem.

18. Sprawdzian można poprawić tylko raz.

19. Kartkówka może obejmować zakres materiału do 3 jednostek lekcyjnych.

20. Kartkówka nie musi być zapowiadana.

21. Kartkówki nie podlegają poprawie.

22. Wypowiedzi ustne są oceniane pod względem rzeczowości, stosowania języka 

przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi).

23. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w 

przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu.

24. Prace domowe są oceniane przynajmniej raz w ciągu półrocza.

25. Brak pracy domowej należy zgłosić nauczycielowi (który odnotowuje ten fakt w dzienniku

lekcyjnym) na początku lekcji. Nie dotyczy to długotrwałej nieobecności (uczeń ma 

obowiązek uzupełnić zaległości w terminie wyznaczonym przez nauczyciela).

26. Nagminne nieodrabianie prac domowych ma wpływ na ocenę śródroczną i roczną z 

zachowania .

27. Prace dodatkowe to m.in. samodzielna praca ucznia podczas lekcji, prace 

długoterminowe np. referaty i projekty, dodatkowe zadania domowe, plansze, pomoce 

dydaktyczne itp.

28. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym zapisuje tematy 

lekcji z datami, notatki z lekcji, prace domowe.

29. Zeszyt jest oceniany co najmniej raz w roku.


