
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. 

FIZYKA Z ASTRONOMIĄ 

 

 

I         Zbieranie informacji o uczniu odbywa się poprzez: 

 Wypowiedzi ustne 

 Prace pisemne (sprawdziany, kartkówki) 

 Prace domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe 

 Udział w zajęciach dodatkowych  

 Udział w turniejach i konkursach przedmiotowych 

 

II        Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej, jawnej i   

           uzasadnionej oceny: 

 Ocenia się ucznia dwa razy w roku w skali od 1 do 6 

 Ocena roczna czy śródroczna nie jest średnią 

arytmetyczną ocen cząstkowych 

 Dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji nauczyciel 

informuje ucznia o prognozie oceny 

 Uczeń ma prawo nie zgodzić się z proponowaną oceną, 

nauczyciel przygotowuje dla ucznia sprawdzian z 

określonej partii materiału 

 Tydzień przed terminem klasyfikacji nauczyciel 

informuje ucznia o wystawionej ocenie 

 O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje 

ucznia na miesiąc przed terminem klasyfikacji 

(Rodziców informuje wychowawca klasy) 

 Uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć nie będzie 

klasyfikowany – może przystąpić do egzaminu 

klasyfikującego 

 Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną na I półrocze  

w terminie do dwóch miesięcy zdaje materiał u 

nauczyciela przedmiotu 

 

 

 

 



 Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną na koniec 

roku ma prawo do egzaminu poprawkowego pod 

warunkiem, że nie uzyskał więcej niż dwóch ocen 

niedostatecznych 

 Ocenę z odpowiedzi ustnej uczeń może uzyskać na 

zajęciach dodatkowych i nie jest ona wymagana na 

ocenę dopuszczającą 

 Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, 

nie muszą być zapowiedziane i nie podlegają poprawie 

 Sprawdziany obejmują większą partię materiału i 

powinny być zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem 

 Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń może 

poprawić w terminie do tygodnia od dnia jego oddania i 

co najwyżej na ocenę dostateczną 

 Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek 

napisania go w terminie tygodnia od dnia powrotu do 

szkoły. W przypadku nie zgłoszenia się ucznia 

otrzymuje on ocenę niedostateczną 

 Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności (powyżej 

7 dni) przez co najmniej tydzień (dwie lekcje) 

 Z prac pisemnych uczeń uzyskuje ocenę wg. poniższej 

skali procentowej: 

      6 – celujący              100% - 95% 

      5 -  bardzo dobry        94% - 85% 

      4 – dobry                     84% - 70% 

      3 – dostateczny            69% - 50% 

      2 – dopuszczający        49% - 31% 

      1 – niedostateczny        poniżej 30% 

 Oceny cząstkowe oraz ocena śródroczna nie mogą być 

ze znakiem „+” lub „-„ są to oceny pełne. 

 Uczeń ma prawo raz w półroczu zgłosić „bz” oraz raz w 

półroczu zgłosić „np.” 

 Za krótkie odpowiedzi uczeń uzyskuje „+” lub „-„          

( 3”+” bdb, 3”-„ ndst”) do dziennika wpisywana jest 

ocena. 



 Na zajęciach dodatkowych (zajęcia wyrównawcze, koło 

przedmiotowe) uczeń może być oceniany z odpowiedzi 

ustnych.  

 Udział w konkursach jest nagradzany oceną ( przy 

uzyskaniu minimum 30% poprawnych odpowiedzi) 

 

 

 Uczeń, który został finalistą konkursu przedmiotowego 

uzyskuje ocenę celującą na koniec roku 

 Uczeń prowadzi obowiązkowo zeszyt przedmiotowy 

 Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości 

intelektualne ucznia. 

   Formy aktywności a częstotliwość oceniania: 

 

Odpowiedzi ustne         nie obowiązkowe 

Sprawdziany                 2 – 3 

Kartkówki                     3 – 4 

Zadania domowe          1 – 2 

                      Zajęcia dodatkowe  na bieżąco 


