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PZO FIZYKA 
 
Na każdą lekcje fizyki uczeń powinien przynieść zeszyt, podręcznik, przybory do pisania, 

ołówek,  linijkę, nożyczki, klej. 
Uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów prostych. 
 
 Sposoby kontroli wiadomości i umiejętności ucznia: 
 

1. prace klasowe waga 5 
2. sprawdziany waga 3 
3. diagnozy waga 3 

4. kartkówki waga 2 
5. odpowiedzi ustne waga 3 

6.  prace domowe waga 1 
7. prowadzenie zeszytu a waga 1 
8. inne (różnorodne) formy aktywności waga 1 

 

Uczeń, który nie był obecny na pracy klasowej jest zobowiązany, w ciągu dwóch tygodni od 
powrotu do szkoły, zaliczyć materiał programowy w terminie ustalonym z nauczycielem.  
 

Uczeń ma prawo poprawić oceny: niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną i dobrą 

wyłącznie z pracy klasowej w terminie ustalonym z nauczycielem nieprzekraczającym 
miesiąca.  

 

Ocenie może podlegać prowadzenie zeszytu przedmiotowego, systematyczne odrabianie 
zadań domowych i przygotowanie do zajęć. 

 

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych na różnym etapie nagradzany jest plusem 
za aktywność, osiągnięte wynik – oceną bardzo dobrą lub celującą (I,II,III miejsce). 

 
W ustalaniu ocen semestralnych i rocznych decydujące znaczenie mają oceny z prac 
klasowych i pisemnych sprawdzianów. Osiągnięcia ucznia w konkursach przedmiotowych 
mogą wpłynąć na podwyższenie oceny semestralnej lub rocznej. 

 

Wszystkie prace sprawdzające oceniane są w skali 1-6 według następujących kryteriów: 
 

ceny Procenty 

6 100 

6- 96-99,9 

5+ 92-95,9 

5 88-91,9 

5- 84-87,9 

4+ 79-83,9 

4 75-78,9 

4- 70-74,9 

3+ 63-69,9 

3 55-62,9 

3- 50-54,9 

2+ 45-49,9 

2 40-44,9 

2- 30-39,9 

1 0-29,9 

 

Każdy uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji lub brak pracy domowej. 
Nieprzygotowanie/brak pracy domowej powinno być zgłoszone na początku lekcji, przed 
ogłoszeniem kartkówki, zaproszeniem ucznia do odpowiedzi ustnej lub sprawdzenia pracy 
domowej.  
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Nieprzygotowanie/brak pracy domowej odnotowywane jest minusem w dzienniku 
elektronicznym w kategorii pracy domowej. Każdy trzeci minus jest automatycznie 
konwertowany do oceny niedostatecznej. Niezgłoszone nieprzygotowanie lub brak pracy 
domowej skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.  
 

Aktywność ucznia oceniana jest punktowo, za każde zdobyte 20 punktów uczeń otrzymuje 
ocenę celującą do dziennika  (w kategorii aktywność). 
 

Za każde trzy plusy za udział w lekcji/ pracę domową  uczeń otrzymuje ocenę celującą  
z wagą 1. 
 

Za całkowicie błędnie odrobioną pracę domową ucznia nie oceniamy. 
 

 


