ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA
Z FIZYKI KLASA VII ROK SZKOLNY 2017/2018

Nauczyciel przekazuje ustnie uczniom na pierwszych lekcjach z danego przedmiotu, oraz rodzicom na pierwszym zebraniu wymagania na
poszczególne oceny .
Te informacje dostępne są też na stronie szkoły .
Ogólne kryteria oceniania z fizyki
OCENIANIE BIEŻĄCE:
Uczeń na początku zajęć lekcyjnych (tzn. zaraz po sprawdzeniu obecności) może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji:
- dwa razy w ciągu semestru – (przy dwóch godzinach przedmiotu w tygodniu )
Nieprzygotowanie to:
- brak podręcznika, zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeń, innych potrzebnych do zajęć pomocy i materiałów
- nie przygotowanie się do odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki.
Uczeń na początku zajęć lekcyjnych może zgłosić dwukrotnie w ciągu semestru brak pracy domowej
Po wykorzystaniu w/w limitu uczeń za każde następne nieprzygotowanie czy brak zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną.
1. Uczeń po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (ponad 2 tygodnie) ma prawo być zwolniony z odpowiedzi ustnej i pisemnej w
pierwszym tygodniu po powrocie.
2. Ocenę niedostateczną z pracy klasowej albo innej pisemnej i zapowiedzianej fo rmy sprawdzania wiedzy w tym kartkówki uczeń ma prawo
poprawić w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenie( chyba, że nauczyciel ustali z klasą inaczej). Poprawa jest dobrowolna i poprawia
się pracę tylko raz.
3.Na poprawę ocen (nie tylko niedostatecznych) z kartkówek niezapowiedzianych uczeń ma tydzień od terminu podania informacji o ocenie (chyba, że
nauczyciel ustali z klasą inaczej).
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest zobowiązany w terminie dwóch tygodni napisać pracę klasową (sprawdzian, kartkówkę).
4. Przy wystawianiu ocen z pisemnych prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek przyjmuje się następującą zasadę:
0-40% poprawnych odpowiedzi niedostateczny
41-50% dopuszczający
51 - 74% dostateczny
75 - 84% dobry
85 - 99% bardzo dobry
100% - celujący

Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) bierze się pod uwagę
- stopień opanowania materiału,
- przygotowanie ucznia do lekcji,
- aktywne uczestnictwo w lekcji,
- systematyczną pracę,
- zaangażowanie i włożony w pracę wysiłek.
- terminowość wykonania pracy,
Ocena śródroczna ( roczna ) wystawiana jest według następujących zasad:
Podstawą do wyliczenia oceny śródrocznej i rocznej są następujące oceny cząstkowe podane wg ważności :
- ocena ze sprawdzianu
- ocena z odpowiedzi ustnej
- ocena z kartkówki, pracy domowej lub innych prac dodatkowych .
Ocena śródroczna (i roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Uczeń i jego rodzic ma prawo odwoływać się od oceny przewidywanej zgodnie
z zasadami zapisanymi w Statucie Szkoły
Finaliści i Laureaci konkursów przedmiotowych uzyskują ocenę celującą na koniec roku szkolnego. Etap rejonowy przedmiotowego konkursu
premiowany jest oceną celującą z aktywności

