
 

 
Drogi Uczniu! 

 
Proszę, zapoznaj się z zasadami, które obowiązują podczas naszych zajęć 

FIZYKI.  
 

1.  W ciągu roku szkolnego oceniać będę następujące umiejętności: 

 Znajomość pojęć oraz praw i zasad fizycznych.  

 Opisywanie, dokonywanie analizy i syntezy zjawisk fizycznych.  

 Rozwiązywanie zadań problemowych i rachunkowych z wykorzystaniem znanych praw i zasad.  

 Posługiwanie się językiem przedmiotu.  

 Planowanie i przeprowadzanie doświadczeń. 

 Odczytywanie oraz przedstawianie informacji za pomocą tabeli, wykresu, rysunku, schematu.  

 

2.  Do ich oceny stosować będę następujące formy oceniania:  

 prace domowe projektowe; 

 praca w grupach; 

 prace domowe; 

 sprawdziany pisemne; 

 kartkówki; 

 aktywność na lekcji. 

 

3.  Oddaję sprawdzone prace pisemne w ciągu dwóch tygodni. Masz prawo poprawić ocenę niedostateczną lub ocenę 

niezadowalającą Cię ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Każdy sprawdzian można 

poprawiać tylko raz. Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy. Poprawa ma formę sprawdzianu 

pisemnego lub – jeśli nie chcesz go poprawiać w formie pisemnej – formę ustną. Do dziennika, obok oceny 

uzyskanej poprzednio, wpisuję ocenę „poprawioną”.  

4.  Masz prawo zgłosić brak przygotowania do zajęć dwa razy w ciągu półrocza (nie dotyczy to zapowiedzianych 

sprawdzianów), wpisuję wówczas do dziennika „np.".  

5.  Oceny śródroczne i roczne wystawiam na podstawie ocen cząstkowych, przy czym najistotniejsze są dla mnie 

oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności aktywność, odpowiedzi ustne, kartkówki i rozwiązywanie zadań. 

Pozostałe oceny są wspomagające.  

6.  Nie masz możliwości poprawiania ocen na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną lub roczną. 

7.  Pozostaw ład i porządek na swoim stanowisku pracy po zakończonej lekcji. 

8.  Korzystaj z przyrządów pomiarowych zgodnie z ich przeznaczeniem! 

9.  Przychodź na lekcje punktualnie i systematycznie :) 

 



  
FORMY AKTYWNOŚCI: 

 
 

 

 

Mam nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje licznymi sukcesami. 

Formy aktywności Zakres Zasady realizacji  Ocena 

Sprawdziany 

(1 godz.) 

 

Materiał obejmujący 

cały dział lub zakres 

wskazany przez nauczyciela 

 

Zapowiedziany z minimum 

tygodniowym wyprzedzeniem 

 

 skala 1 – 6 
1) ndst           0 - 30 %   

2) dop          31 - 50 %  

3) dst           51 - 73 %  

4) db            74 - 88 %  

5) bdb          89 - 97 %  

6) cel           98 - 100 %   

Kartkówki 

(15 - 20 min.) 

 

Materiał obejmujący 

3 jednostki 

tematyczne 

 Bez zapowiedzi  Jak wyżej 

Prace domowe 
Materiał wskazany 

przez nauczyciela 

Warunki ustalone przez 

Nauczyciela 

„+" 

trzy „+” - ocena 5 

Prace domowe projektowe 

 

Materiał wskazany 

przez nauczyciela 

 

Nieobowiązkowe 
Od 1 do 6 

 

Aktywność na 

Lekcji (rozwiązywanie 

zadań na tablicy lub 

odpowiedź ustna) 

 

Materiał bieżący 
Warunki ustalone przez 

Nauczyciela 

Od 1 do 6 lub „+"  

trzy „+” - ocena 5 

 

Praca w grupach 
Materiał wskazany 

przez nauczyciela 

Przeprowadzenie doświadczenia 

zgodnie z instrukcją 

„+" 

trzy „+” - ocena 5 

  


