
Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki 

w Publicznej Szkole Podstawowej  

w Sokole  

 

 

Uczeń otrzymuje oceny z:  

- prac klasowych,  

- kartkówek, 

- prac domowych, 

 - aktywności na lekcji, 

- odpowiedzi ustnej, 

 - zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, 

 - pracy na lekcji,  

 - testów diagnostycznych. 

 

Praca klasowa (45min) jest zapowiadana tydzień wcześniej. Ocenę uzyskaną z takiego 

sprawdzianu można poprawić w terminie 2 tygodni od zapoznania się z nią. W przypadku 

nieobecności uczeń ma prawo i obowiązek uzyskać ocenę z materiału objętego sprawdzianem 

lub kartkówką w formie pisemnej lub ustnej w ciągu dwóch tygodni od dnia przybycia do 

szkoły po chorobie. W przypadku dłuższej niż dwa tygodnie nieobecności, termin i forma 

zaliczenia zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem. W przypadku nie napisania 

sprawdzianu lub kartkówki, uczeń dostaje ocenę niedostateczną. 

 

Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według skali procentowej w stosunku do 

ilości wszystkich, możliwych do uzyskania punktów według podanej skali 

 

OCENY PUNKTY 

celujący    99%-100% punktów 

bardzo dobry     90% -98% punktów 

dobry    75% - 89% punktów 

dostateczny     50% - 74% punktów 

dopuszczający    30% - 49% punktów 

niedostateczny        0%-29% punktów 

 
 

Niesamodzielna praca, tzn. spisywana od innego ucznia bądź korzystanie z dodatkowych 

materiałów, urządzeń itp. podczas pisania pracy klasowej skutkuje oceną niedostateczną. 

Sprawdziany (zadania klasowe) po ich rozdaniu i omówieniu wracają do nauczyciela.                                                 

Za niezwrócenie nauczycielowi pracy klasowej, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

Kartkówka może być wcześniej zapowiedziana bądź nie, trwa do 15 minut. Obejmuje 

materiał  z 3 ostatnich lekcji. Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie.  

 

Uczeń ma obowiązek być przygotowany na każdą lekcję do odpowiedzi i mieć ze sobą: 

podręcznik, zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. W ciągu semestru uczeń ma prawo do 2 

nieprzygotowań do lekcji. ,które  muszą być zgłoszone na początku lekcji. Każde następne 

nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 



Aktywność uczniów jest oceniana poprzez plusy i minusy (4 plusy-ocena bdb, 4 minusy-ocena 

ndst.).  

Uczeń, który nie pracuje na lekcji, nie wykonuje zadań, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Zakaz używania telefonu na lekcji.  

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na semestr ma obowiązek zaliczyć materiał z 

danego półrocza w formie pisemnej we wskazanym przez nauczyciela terminie. 

Ocena śródroczna lub końcowo roczna wynika z otrzymanych ocen cząstkowych (nie jest ona 

jednak średnią arytmetyczną ocen). 

 

 


