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Teresa Michalik 

Wymagania na poszczególne stopnie 

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny, w poszczególnych klasach znajdują się w 
dokumentacji nauczyciela i są częścią programu nauczania fizyki 

Szczegółowe kryteria dotyczące oceniania 

Obszary 
podlegające 
ocenie 

 bezpośredni  kontakt nauczyciel-uczeń, śledzenie toku rozumowania i 

poprawy błędów; 

  samodzielność, umiejętność wykorzystania różnych źródeł wiedzy; 

 systematyczne, rzetelne i estetyczne prowadzenie zeszytów ćwiczeń  

 błyskotliwość myślenia, śmiałość, odwaga; 

 umiejętność współdziałania;  

 umiejętność rozwiązywanie problemów i zadań - logiczne myślenie; 

 umiejętność wyciągania wniosków - dokonywanie syntezy i analizy; 

  abstrakcyjność myślenia, zdolności manualne.  

Sposoby 
sprawdzania 
osiągnięć ucznia  
 

 odpowiedź ustna 

  praca pisemna 

 Sprawdzanie zeszytów ćwiczeń i zadań domowych. 

 Ocena z aktywności 

 Ocena z przeprowadzonych doświadczeń 

 Ocena za pracę w grupach 

Skala oceniania 
prac pisemnych 
(zgodnie ze 
statutem) 

100% cel 
99%-90% bdb 
89%-76% db 
75%-50% dost 
49%-34% dop 
33%-0% ndst  

Zasady 
poprawiania ocen  
 

Uczeń ma prawo poprawić jedną ocenę w czasie semestru. Poprawa jest 
dobrowolna, odbywa się w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od 
jej uzyskania. Uczeń ma możliwość poprawienia danej oceny tylko jeden 
raz. 

Ustalenia 
dodatkowe 

Uczeń ma prawo zgłosić jedno np. w czasie jednego okresu. 
Uczeń ma obowiązek napisać wszystkie sprawdziany i kartkówki, które 
pisała jego klasa podczas jego nieobecności w szkole do tygodnia od 
momentu przyjścia przez niego do szkoły. 

Ustalenie 
śródrocznej  
i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej 
 

Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną z ocen 
cząstkowych. Pod koniec półrocza lub roku nie ma możliwości 
„dopytywania” na wyższą ocenę. 
 



 Warunki i tryb 
uzyskania wyższej 
niż przewidywana 
rocznej oceny 
klasyfikacyjnej 

Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, 
jeżeli opanował wiadomości i umiejętności określone wymaganiami 
edukacyjnymi na poszczególne stopnie, a ponadto: 
- wykazał się wzorową frekwencją na lekcjach, 
- podjął, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, próby poprawy 
sprawdzianów, 
-co najmniej raz samodzielnie przeprowadził prezentację doświadczenia 
w czasie lekcji na forum klasy, 
- czynnie uczestniczył w lekcjach. 
Po spełnieniu przynajmniej trzech z podanych warunków następuje 
sprawdzenie wiedzy i umiejętności w oparciu o wymagania edukacyjne na 
ocenę, o którą ubiega się uczeń. 

 

 

Brzeszcze, dn.04.09.2017   Podpis nauczyciela …………………………………… 
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