Anna Jewartowska

Działdowo: wrzesień 2016 rok

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI

Przedmiotowe ocenianie z fizyki w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie opracowany został na podstawie:
1) Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r.
2) Podstawy programowej z fizyki zakres podstawowy/rozszerzony
3) Statutów Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie
4) Programów nauczania
Dotyczy klas:
 I, II, III Liceum Ogólnokształcącego
 I Technikum

I.

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. Ocenianie ma
na celu:
1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
3. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.

II.
1.
2.
3.
4.
5.

Cele oceniania.
Diagnoza.
Informacja o efektywności procesu nauczania, opisywanie rozwoju i postępów uczniów.
Ocenianie dla stopnia – różnicowanie i klasyfikowanie uczniów.
Upowszechnianie stopnia opanowania wymagań edukacyjnych.
Ewaluacja programów nauczania.
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III.

Przedmiotowe zasady oceniania:

1. Podstawą do ustalenia oceny śródrocznej i końcoworocznej z zajęć edukacyjnych są uzyskane
przez ucznia oceny.
2. Bieżące ocenianie osiągnięć uczniów oraz ocenianie śródroczne i końcoworoczne, odbywa się wg
sześciostopniowej skali :
celujący
(cel) 6
bardzo dobry
(bdb) 5
dobry
(db) 4
dostateczny
(dst) 3
dopuszczający
(dop) 2
niedostateczny
(ndst) 1
3. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń może uzyskać tylko jedną ocenę.
4. Oceny klasyfikacyjne z fizyki ustala się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych, zwanej
dalej „średnią ważoną”.
5. Przyjmuje się następujący jednolity system wag obowiązujący w szkole:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

praca klasowa, sprawdzian – waga 2;
prace projektowe – waga 2;
rozumienie tekstu czytanego – waga 1;
odpowiedź ustna i kartkówka – waga 1;
prezentacja – waga 1;
praca domowa i praca na lekcji – waga 1.

6. Obowiązują następujące progi „średniej ważonej”:
stopień celujący
stopień bardzo dobry
stopień dobry
stopień dostateczny
stopień dopuszczający
stopień niedostateczny

5,5 ≤ x ≤ 6.0
4,5 ≤ x < 5,5
3,7 ≤ x < 4,5
2,7 ≤ x < 3,7
1,7 ≤ x < 2,7
0 ≤ x < 1,7

7. Ocenę śródroczną dla przedmiotu, który nie kończy się na danym etapie nauki lub przedmiotu
realizowanego przez jeden rok szkolny ustala się na podstawie średniej ważonej ocen
cząstkowych z pierwszego półrocza.
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8. Ocenę końcoworoczną dla przedmiotu, który nie koczy się na danym etapie nauki lub ocenę
końcową dla przedmiotu realizowanego przez jeden rok szkolny ustala się na podstawie średniej
ważonej ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w drugim semestrze, z których średnia musi
spełnić warunek oceny przynajmniej dopuszczającej. Po spełnieniu w/w warunku do ocen
uzyskanych w drugim okresie dolicza ocenę śródroczną z wagą 1,5 i oblicza średnią ocenę
końcoworoczną.
W przypadku gdy średnia ocen cząstkowych w drugim semestrze nie spełnia warunku
przynajmniej oceny dopuszczającej nauczyciel wystawia ocenę końcoworoczną niedostateczną.
9. Ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu, który realizowany był przynajmniej przez dwa lata i kończy się
na danym etapie nauczania wystawia nauczyciel wg następujących zasad:
a) ustala ocenę śródroczną na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych z pierwszego
półrocza,
b) ustala oceną końcoworoczną w klasie w której kończy się przedmiot na podstawie średniej
ważonej ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w semestrze drugim z których średnia
musi spełnić warunek przynajmniej oceny dopuszczającej.
Po spełnieniu w/w warunku do ocen uzyskanych w drugim okresie dolicza ocenę śródroczną
z wagą 1,5 i oblicza średnią ocenę końcoworoczną.
W przypadku gdy średnia ocen cząstkowych w drugim semestrze nie spełnia warunku
przynajmniej oceny dopuszczającej nauczyciel wystawia ocenę końcoworoczną
niedostateczną.
c) ustala ocenę końcową jako średnią ocen jakie uczeń uzyskał w klasyfikacjach
końcoworocznych w całym procesie edukacyjnym, pod warunkiem, że w klasie w której
kończy się przedmiot uzyskał ocenę przynajmniej dopuszczającą.
W przeciwnym razie nauczyciel wystawia jako ocenę końcową ocenę niedostateczną.
d) nauczyciel może podwyższyć ocenę końcową, jeżeli uczeń w ostatnim okresie nauki wykazał
się znaczącą poprawą wyników nauczania lub został laureatem olimpiady / konkursu na
szczeblu ponadpowiatowym,
e) nauczyciel może obniżyć ocenę końcową, jeżeli uczeń wykazał się lekceważącym stosunkiem
do nauki.
10. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:
a) prace pisemne:
 prace klasowe (pisemna forma wypowiedzi, sprawdzająca stopień opanowania
wskazanego przez nauczyciela materiału, trwająca co najmniej jedną godzinę
lekcyjną) przeprowadzone po zakończeniu każdego działu, zapowiedziane co najmniej
z tygodniowym wyprzedzeniem (i wpisane do dziennika);
 sprawdziany (pisemna forma wypowiedzi, sprawdzająca stopień opanowania
wskazanego przez nauczyciela materiału, trwająca od 15 do 30 min.) zapowiedziane
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (i wpisane do dziennika);
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b)

c)
d)
e)
f)
g)

kartkówki (niezapowiedziana pisemna forma wypowiedzi, sprawdzająca stopień
opanowania materiału w zakresie nie większym niż trzy ostatnie lekcje, trwająca do 15
min.)
ustne wypowiedzi na lekcji pod względem rzeczowości, stosowania języka chemicznego,
umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi; przy odpowiedzi ustnej obowiązuje
znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego
działu
prace domowe
obserwacja pracy ucznia na lekcji
prace projektowe
udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach
inne formy aktywności ucznia uwzględniające specyfikę przedmiotu, także zaangażowanie
ucznia.

11. Normy dotyczące pisemnych form kontroli postępów ucznia w nauce:
a) terminy prac klasowych i sprawdzianów są wpisywane przez nauczyciela do dziennika co
najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem;
b) w przypadku nieobecności uczniów lub nauczyciela praca klasowa może być przesunięta i
występować jako trzecia praca klasowa w tygodniu;
c) prace klasowe i sprawdziany muszą być sprawdzone i ocenione w terminie dwutygodniowym,
kartkówki w terminie tygodniowym;
d) wszystkie prace muszą być przedstawione uczniom do wglądu na lekcji;
e) w przypadku nieobecności nauczyciela termin zwrotu prac przedłuża się o ilość dni
nieobecności nauczyciela;
f) oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców;
g) każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej z nauczycielem.
Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „0”. Po upływie
dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej
nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „0” ocenę ndst,
h) odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst,
i) ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jak odmowa odpowiedzi
w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.
j) uczeń ma prawo poprawiać ocenę z pracy klasowej i sprawdzianu. Poprawa powinna odbyć
się w ciągu tygodnia od daty oddania i omówienia pracy. Termin i formę poprawy ustala
nauczyciel;
k) ocena uzyskana z poprawy pisemnej pracy nie zastępuje poprzedniej oceny;
l) prace pisemne przechowuje się w szkole do końca całego cyklu kształcenia i na prośbę ucznia
lub jego rodziców / prawnych opiekunów udostępnia do wglądu zainteresowanym;
m) podczas wszelkich form kontroli postępów uczniów w nauce, kategorycznie zabrania się
korzystania z wszelkiego rodzaju urządzeń telekomunikacyjnych; korzystanie z nich podczas
w/w sytuacji jest jednoznaczne z uzyskaniem oceny ndst.!!!
n) prace pisane ołówkiem nie będą podlegały ocenie !!!
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o) uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych na początku danej lekcji:
 1-2 godziny tygodniowo – 1 np / semestr;
 3 i więcej godzin tygodniowo – 2 np / semestr.
Niewykorzystane nieprzygotowania nie sumują się w następnym semestrze.
Wykorzystane/niewykorzystane
nieprzygotowania
nie
mają
wpływu
semestralną/końcową.

na

ocenę

12. Oceny z prac pisemnych ustala się w skali stopni szkolnych od 1 do 6 na podstawie następujących
progów procentowych:
celujący (6)
bardzo dobry (5)
dobry (4)
dostateczny (3)
dopuszczający (2)
niedostateczny (1)

100% - 97%
96% - 88%
87% - 72%
71% - 58%
57% - 40%
39% - 0%

Ocenę klasyfikacyjną ustala się w sposób następujący:
Suma punktów ocen cząstkowych

Średnia ocena = ………………………………………………………………..
Ilość ocen obliczonych wg w/w zasad
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Regulamin pracowni fizycznej:
1.
2.
3.
4.
5.

W pracowni fizycznej odbywają się lekcje fizyki teoretyczne i ćwiczeniowe.
Przebywanie w pracowni dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.
Do pracowni uczeń wchodzi po dzwonku na lekcję i zajmuje stałe, wyznaczone mu miejsce.
Wstęp do zaplecza fizycznego jest zabroniony.
Uczniowie mogą pracować w grupach. Każda grupa posiada wyznaczonego przedstawiciela, który
odpowiada za przyniesienie oraz odniesienie przyrządów po wykonaniu doświadczenia, a także
organizację pracy swojego zespołu.
6. W czasie wykonywania doświadczeń uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących
zasad:













doświadczenie można rozpocząć po uzyskaniu akceptacji nauczyciela,
doświadczenia, które będą wykonywane indywidualnie należy przedyskutować
z nauczycielem,
wszelkie problemy powstające w trakcie wykonywania doświadczeń należy konsultować
z nauczycielem,
wyjmowanie przyrządów i urządzeń z szaf bez zgody nauczyciela jest bezwzględnie
zabronione,
przyrządy należy obsługiwać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi oraz należy chronić
je przed zniszczeniem,
nawet najmniejsze uszkodzenie przyrządu należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi,
w czasie wykonywania doświadczeń należy bezwzględnie przestrzegać poleceń nauczyciela,
zabrania się dotykania sprzętu elektrycznego mokrymi rękami,
uczeń wykonujący ćwiczenie nie może opuszczać wyznaczonego mu miejsca bez zgody
nauczyciela,
po zakończeniu doświadczenia należy sprawdzić stan przyrządów i umieścić
je w wyznaczonym do tego miejscu,
wszelkie braki i uszkodzenia przyrządów należy zgłosić nauczycielowi,
po skończonych zajęciach uczniowie opuszczają pracownię, pozostawiając za sobą ład
i porządek.

7. Zabrania się naprawiania uszkodzonych lub nieprawidłowo podłączonych przyrządów.
8. Wstęp do zaplecza fizycznego jest zabroniony.
9. Z pracowni fizycznej nie wolno wynosić żadnych pomocy dydaktycznych.
10. W pracowni nie wolno spożywać żadnych posiłków i napojów.
11. Wszelkie skaleczenia, oparzenia lub inne nieszczęśliwe wypadki należy natychmiast zgłaszać
nauczycielowi.
12. Po skończonej lekcji uczniowie opuszczają pracownię za zgodą nauczyciela, pozostawiając
za sobą ład i porządek.
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Zapoznałam/em się z przedmiotowymi zasadami oceniania z fizyki,
regulaminem pracowni chemicznej oraz z BHP pracy na lekcjach fizyki.
Klasa 3a
l.p.

Nazwisko i imię / podpis

l.p.
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Nazwisko i imię / podpis

