Przedmiotowy System Oceniania z fizyki
System oceniania oparty jest na następujących formach oceniania wiedzy i pracy ucznia:
- Sprawdzian pisemny trwający 45 minut – uczeń jest informowany z wyprzedzeniem
dwu tygodniowym, otrzymuje zestawy zadań i pytań do przećwiczenia
- Kartkówka z ostatnich trzech lekcji trwająca do 15 minut – forma sprawdzania
przygotowania na bieżąco do lekcji,
- Kartkówka z przekształcania wzorów trwająca do 15 minut.
- Przygotowanie prezentacji, projektu,
- Aktywność na lekcji, odpowiedź ustna – forma sprawdzania przygotowania na bieżąco
do lekcji,
- Sprawozdanie z doświadczenia – praca w grupach na lekcji, oraz przygotowanie w
domu obszernego opracowania uzyskanych pomiarów oraz części teoretycznej.
- Zadanie domowe – samodzielna praca w domu z podręcznikami i innymi pomocami.
Przy ocenianiu stosowane są następujące kryteria:
40 – 60% - dopuszczający (wymagania konieczne)
60 – 75% - dostateczny (wymagania konieczne + podstawowe)
75 – 85% - dobry (to samo co na dostateczny + treści rozszerzające)
85 – 95% - bardzo dobry (to samo co na dobry + treści dopełniające)
95 – 100% - celujący (to samo co na bardzo dobry + treści wykraczające)
1. Uczeń ma prawo poprawiać jeden raz każdy sprawdzian z określonego działu.
2. Uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie w ciągu każdego semestru,
3. Nieprzygotowanie pozwala uniknąć przez ucznia oceny niedostatecznej z
kartkówki, odpowiedzi, zadania domowego, za brak zeszytu, książki lub zbioru
zadań,
4. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu w terminie to pisze go na najbliższych
konsultacjach lub w ciągu dwóch tygodni od powrotu ucznia z długiej
nieobecności.
5. Każdy sprawdzian pisemny powinien być poprawiony najpóźniej w ciągu dwóch
tygodni od daty oddania sprawdzianu. W uzasadnionych przypadkach termin
może ulec wydłużeniu o jeden tydzień od powrotu z długiej nieobecności.
6. Po przekroczeniu terminu napisania sprawdzianu określonego w pkt 4 uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić zgodnie z pkt 5.
7. Za nieterminowe oddanie zadań, projektów, sprawozdań otrzymana ocena może
zostać obniżona. Jeżeli termin jest przekroczony powyżej jednego tygodnia ocena
jest obniżona do niedostatecznej. Po oddaniu w/w można ocenę niedostateczną
poprawić.
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