
Lilianna Stochmal 2020/21 
Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki 

LICEUM 
1. Ocena semestralna i końcowa uzyskiwane przez uczniów wystawiana jest zgodnie z progami procentowymi 

WSO.  
2. Oceny wystawiane będą jako procent    punktów uzyskanych z danego typu oceny 
3. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za prace pisemne , odpowiedzi ustne, doświadczenia, prezentacje 

4. Każda praca pisemna jest zapowiadana przez nauczyciela. Sprawdziany są zapowiadane  co najmniej jeden 

tydzień przed ustalonym terminem. Sprawdziany końcowy zapowiadany jest miesiąc przed terminem a 

roczny zapowiadany na koniec danego roku szkolnego. Kartkówki  zapowiadane są minimum dzień przed 

planowanym terminem. 

5.  Oceny za prace pisemne: 

a/ – sprawdzian roczny ( na początku drugiej  i trzeciej klasy, czwartej klasy*) 

b/ - sprawdzian końcowy (na koniec pierwszej, drugiej klasy, trzeciej klasy*) 

c/- próbne egzaminy maturalne    

d/ - sprawdzian z  działu 

e/ -  kartkówki składane ( 1-3 ostatnich lekcji )  ocena wystawiana jest z trzech  kartkówek z wagą      

odpowiadająca sprawdzianowi 

f/ - kartkówki  z 1-3 ostatnich lekcji  

g/ - opracowanie doświadczenia fizycznego 

6. Oceny za odpowiedź ustną 

a/ -odpowiedzi ucznia  przy tablicy lub z ławki  

b/-  pytania na piątkę lub szóstkę formułowane w czasie lekcji 

c/-  pytania na plusy formułowane w czasie lekcji 

7. Uczeń, który nie prześle pracy pisemnej pisanej online w określonym czasie otrzyma ocenę obniżona o 10% 

za każdą minutę spóźnienia 

8. Uczeń może  otrzymać ocenę za przygotowane doświadczenie , opracowanie doświadczenia. 

9. Uczeń może uzyskać ocenę za przygotowanie prezentacji indywidualnej lub grupowej. 

10. Uczeń może uzyskać ocenę za zadanie domowe. 

11. Przed wystawieniem ocen końcowych  trzy plusy zamieniane są na 90% a trzy minusy na ocenę 0% 

12. Ocena semestralna i na koniec roku wystawiana jest zgodnie z równaniem  

Ocena = 0,7 *średnia ocen ze sprawdzianów + 0,3 * średnia z pozostałych ocen 

13. Przedziały średniej ważonej na poszczególne oceny  

Poniżej 39,99%  -niedostateczny  

 40%- 54,99%  - dopuszczający 

 55%- 75,99% -dostateczny 

 76%-87,99%  - dobry 

  88%- 95%    - bardzo dobry 

  100% - celujący 

14. Finalista Olimpiady Fizycznej otrzymuje ocenę celującą 

15. Uczeń  który uzyska tytuł laureata w Konkursie „Lwiątko” otrzymuje ocenę końcową podwyższoną o jedną. 

16. Uczeń który nie przystąpił do kartkówki   może w ciągu tygodnia ją napisać. Termin wyznacza nauczyciel. 

17. Uczeń który nie przystąpił do sprawdzianu z działu  ma dwa tygodnie na napisanie sprawdzianu od dnia 

oddania sprawdzianu przez nauczyciela . Termin wyznacza nauczyciel. Po przekroczeniu tego terminu 

uczeń otrzymuje 0% 

18. Sprawdzian roczny i końcowy są jednorazowe, uczeń nie ma możliwości napisania tego typu sprawdzianu w 

innym terminie. 

19. Poprawiane ocen 

a/ - uczeń  nie może poprawić oceny z kartkówki. 

b/ - uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu z działu z  zastrzeżeniem, że wszystkie  oceny będą 

się liczyć do oceny końcowej . Maksymalny procent punktów do uzyskania z poprawy to 90% 

20. Podwyższenie oceny końcowej na wyższą o jedną ocenę może nastąpić po napisaniu sprawdzianu 

końcowego. 

21. Jeżeli uczeń jest długi czas chory (pobyt w szpitalu) to będzie oceniany w   indywidualnym trybie. 

22. Jeżeli nauka będzie odbyła się w trybie zdalnym to uczniowie będą pisać sprawdziany i kartkówki  poprzez 

teamsy jeżeli nauczanie będzie hybrydowe  to ocenianie będzie się odbywało wyłącznie za pomocą 

sprawdzianów pisanych w szkole 



 

*dla uczniów klas licealnych po szkole podstawowej 


