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Sprawdzanie osiągnięć ucznia

I.

1. Kartkówka może obejmować:





trzy ostatnie lekcje (niezapowiedziana) lub określony materiał (zapowiedziana),
materiał będący tematem pracy domowej,
oceny z kartkówek nie podlegają poprawie,
w każdym dziale nauczania mogą być od 1 do 3 kartkówek.

2. Sprawdzian
 sprawdzian przeprowadza się po zrealizowaniu działu programowego,
 sprawdzian powinien być zapowiedziany co najmniej jeden tydzień przed terminem jego przeprowadzenia,
 uczeń powinien być zapoznany z wymaganiami stosowanymi przy ocenie danego sprawdzianu,
 w przypadku nieuczestniczenia z przyczyn losowych w sprawdzianie lub kartkówce uczeń ma
obowiązek napisać tę formę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (może to być kolejna lekcja).
Po tym terminie nauczyciel ma prawo wyegzekwować wiedzę w dowolnym czasie,
 w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu lub uzasadnionej
nieobecności klasy, sprawdzian odbywa się na najbliższej lekcji.
 uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej i oceny pozytywnej tylko
z pracy klasowej do 2 tygodni od daty jej wystawienia. Uczeń powinien poprawić ją poza swoimi
lekcjami,
 termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia,
 ocena śródroczna informuje o spełnieniu wymagań edukacyjnych za I półrocze,
 ocena roczna informuje o spełnieniu wymagań edukacyjnych za cały rok szkolny.

3. Praca domowa:
 zadanie domowe podlega ocenie słownej. Materiał obejmujący to zadanie może być sprawdzony
na następnej lekcji w formie pisemnej lub ustnej jako przygotowanie do zajęć,
4. Praca na lekcji:
 uczeń może otrzymać ocenę za aktywne uczestniczenie w lekcji oraz za przedstawienie ciekawego
rozwiązania zadania,
 za brak pracy na lekcji, mimo kontroli i zwracania uwagi, gdy uczeń nie wykonał większości ćwiczeń w

czasie lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną,
 za przygotowanie i pracę na lekcji uczniowie mogą otrzymywać plusy i minusy wpisuje się je w kolejności

otrzymania do dziennika
5 plusów – celujący (+++++)
4 plusy – bardzo dobry ( + + + + - )
3 plusy – dobry (+ + + - -)
2 plusy – dostateczny (+ + - - - )
1 plus – dopuszczający ( + - - - -)
5 minusów – niedostateczny ( - - - - - )

5. Odpowiedź ustna:
● uczeń może odpowiadać przy tablicy 0–2 razy w ciągu półrocza z zakresu materiału trzech ostatnich

lekcji lub z zakresu materiału obejmującego zadanie domowe.
● oceny z odpowiedzi będą uzasadniane po zapytaniu wszystkich uczniów.

6. Powtórzenie wiadomości (przed egzaminem) może podlegać ocenie słownej lub pisemnej.
7. Uczeń, który otrzymał promocję do następnej klasy z jedną oceną niedostateczną z fizyki powinien
w pierwszym półroczu, w ustalonym z nauczycielem terminie zaliczyć wybrane przez nauczyciela elementy
podstawy programowej. Zostanie to ocenione na ocenę równoważną z oceną ze sprawdzianu.
8. Uczeń, który otrzymał na półrocze ocenę niedostateczną z fizyki powinien do dnia 31 marca zaliczyć
wybrane przez nauczyciela elementy podstawy programowej co najmniej na ocenę dopuszczającą. Zostanie
to ocenione na ocenę równoważną z oceną ze sprawdzianu.
9. Uczeń, który wziął udział w szkolnym konkursie fizycznym i otrzymał 50% - 74% możliwych do zdobycia
punktów, otrzymuje stopień bardzo dobry, a powyżej 75% celujący. Stopień ten jest równoważny stopniowi
ze sprawdzianu.
10. Ocena prac pisemnych odbywa się wg następującej skali procentowej:

II.

Wymiar procentowy

Stopień

0% - 29%

niedostateczny

30% - 49%

dopuszczający

50% - 69%

dostateczny

70% - 89%

dobry

90% - 99%

bardzo dobry

100%

celujący

Inne postanowienia

1. W czasie każdego półrocza uczeń może być jednokrotnie nieprzygotowany do zajęć z wyjątkiem
zapowiedzianych form sprawdzania umiejętności. Informuje o tym nauczyciela przed lekcją, w sposób
ustalony przez nauczyciela.
2. Każdej z wymienionych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia powinien odpowiadać jeden
stopień w dzienniku.
3. Uzasadnianie ocen z różnych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się zgodnie
z procedurami zawartymi w statucie szkoły.
4. Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela) podręcznika oraz zeszytu
przedmiotowego.
5. Nauczyciel w ramach indywidualnych konsultacji w czasie „otwartych drzwi” udziela rodzicom informacji
o bieżących stopniach i postępach ucznia w nauce.
6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić zeszyt, jeżeli był nieobecny w szkole.
7. Uczeń wracający do szkoły po co najmniej 1-tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności ma prawo przez
najbliższy tydzień nie pisać kartkówek i sprawdzianów oraz nie być pytany.
8. We wszystkich innych kwestiach zasady oceniania reguluje Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu
i aktualne rozporządzenie MEN.
9. Program nauczania fizyki znajduje się w bibliotece szkolnej, a wymagania na poszczególne stopnie są
dostępne na stronie internetowej szkoły (www.miejskiegimnazjum.pl).
10. Stopień z fizyki nie jest średnią arytmetyczną stopni cząstkowych.
11. Ocena końcowa wynika z ocen bieżących w całym roku szkolnym i opanowania wymagań edukacyjnych na
daną ocenę.

