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1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z WSO, który jest częścią Statutu 
Szkoły. 

2. Uczniowie zdobywają punkty za poszczególne aktywności. 
3. Aby uzyskać 100 punktów uczeń powinien wykonać następujące czynności 

a. Obowiązkowe: przystąpić do trzech kartkówek każda za 10 pkt oraz do 
dwóch sprawdzianów, każdy po 15 pkt. 

b. Wybrać dwie lub trzy z czterech aktywności:  
i. Prace domowe po 10 pkt (5*2punkty);  

ii. Poprowadzić lekcję 20 pkt;  
iii. Odpowiedź ustna 10pkt. 
iv. Doświadczenie domowe 2*10pkt. 

4. Uczeń może uzyskać ocenę celującą jeśli przekroczy 100 pkt oraz spełnia kryteria 
oceny celującej według WSO (stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania 
oceny niższej oraz posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 
nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 
lub praktycznych z programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje 
zadania wykraczające poza program lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych) 

5. W przypadku, gdy uczeń nie przystąpi do obowiązkowych kartkówek i sprawdzianów 
traci możliwość uzyskania oceny wyższej niż dostateczna. 

6. Kartkówki są krótkie - czas przeznaczony na wykonanie przez ucznia pracy 
kontrolnej wynosi około 10 do 15 minut. 

7. Czas może być wydłużony z powodu potrzeb indywidualnych ucznia (dysfunkcje) 
8. Zakres materiału sprawdzanego pracą kontrolną musi być uczniowi podany w formie 

ustnej lub pisemnej. 
9. Termin pracy kontrolnej jest zapowiedziany 
10. W przypadku stacjonarnego nauczania uczeń nieobecny na zapowiedzianej pracy 

zgłasza się do prowadzącego w celu napisania pracy nie później niż w ciągu 
miesiąca. Brak przystąpienia skutkuje brakiem uzyskania punktów z pracy. 

11. Uzyskane w semestrze punkty przeliczane są na ocenę semestralną cyfrową. 
12. W przypadku niezrealizowania puli punktów do zdobycia w semestrze założonej 

przez nauczyciela następuje zmiana maksymalnej ilości punktów stanowiącej 100% . 
13.  Ocena semestralna wyznaczana jest według jednolitej dla szkoły skali procentowej: 

a. od 0% do 40% ocena na stopień niedostateczny  

b. od 41% do 52% ocena na stopień dopuszczający 

c. od 53% do 74% ocena na stopień dostateczny 

d. od 75% do 89% ocena na stopień dobry 

e. od 90% do 100% ocena na stopień bardzo dobry 

14. Ocena za pierwszy semestr oraz za drugi semestr wystawiana jest przez 
nauczyciela. 

15. Nauczyciel wystawia ocenę semestralną przy wykorzystaniu średniej ważonej z ocen 
wystawionych w czasie semestru po zastosowaniu niżej podanych przedziałów: 

a. Średnia od 1,00 do 1,99 ocena na stopień niedostateczny 
b. Średnia od 2,00 do 2,74 ocena na stopień dopuszczający 



c. Średnia od 2,75 do 3,74 ocena na stopień dostateczny 
d. Średnia od 3,75 do 4,74 ocena na stopień dobry 
e. powyżej 4,75 ocena na stopień bardzo dobry 

Zasady punktacji aktywności- szczegóły 

Prowadzenie lekcji – 20 pkt. 

• konspekt lekcji (poprawność merytoryczna) - 4 pkt. 

• pomoce naukowe w tym techniki IT - 4 pkt. 

• interakcja, aktywizacja klasy i prowadzącego - 4 pkt. 

• rozplanowanie pracy - 4 pkt. 

• sposób sprawdzenia wiedzy uczniów np. karty pracy, zadania, praca w grupach - 4 
pkt. 

Doświadczenie domowe-10pkt 

• Stopień trudności- 2pkt 

• Forma prezentacji -5pkt 

• umiejętne nabytej wiedzy przy interpretacji zachodzących zjawisk i procesów 
fizycznych-3pkt 

 

 


