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KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

I. Stopień opanowania wiedzy będzie sprawdzany poprzez: 

1. Prace klasowe po zakończeniu każdego działu. 

2. Krótkie sprawdziany z bieżącego materiału (bieżąca lekcja lub 3 ostatnie godziny lekcyjne). 

3. Aktywność ucznia na lekcji – odpowiedzi na pytania dotyczące materiału zrealizowanego, sa-

modzielne rozwiązania zadania na lekcji, propozycje rozwiązań, wniosków itp. 

4. Samodzielne prace domowe (przygotowanie nowego materiału, opis doświadczenia, prezenta-

cja doświadczenia na lekcji, prezentacje rozwiązań zadań). 

II. Prace klasowe (waga 9) przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu. Terminy prac 

klasowych są ustalane wspólnie z uczniami i wpisywane do dziennika, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

Uczniowie są zobowiązani do pisania prac klasowych w ustalonym terminie. 

Uczniowie, którzy nie pisali pracy powinni to uczynić w pierwszym możliwym terminie (uzgodnio-

nym z nauczycielem). Jeżeli w tym dodatkowym terminie praca nie zostanie napisana uczeń otrzymuje 

za nią ocenę niedostateczną (1). 

Ocenione prace są oddane i omówione w ciągu dwóch tygodni od daty napisania. 

Testy diagnostyczne i próbne matury mają rangę pracy klasowej (wagę 9) oraz nie podlegają poprawie. 

III. Krótkie sprawdziany (waga 6) z bieżącego materiału nie będą zapowiadane.  Ocena jest wy-

stawiana za serię pięciu (5) sprawdzianów. Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany jest 

napisać go w późniejszym terminie.  

Ocenione prace będą oddane w ciągu dwóch tygodni. 

IV. Poprawa pracy klasowej – możliwa jest poprawa każdej pracy klasowej. W klasach realizują-

cych naukę fizyki na poziomie podstawowych do średniej liczona jest lepsza z obu ocen. W klasach 

realizujących naukę fizyki na poziomie rozszerzonej do średniej liczone są obie oceny. 

V. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić, bez konsekwencji, brak pracy domowej lub 

nieprzygotowanie (nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych), jeżeli uczeń realizuje program 

rozszerzony z fizyki, to może z tego prawa skorzystać dwa razy w semestrze. 

Nieprzygotowanie do lekcji należy zgłosić po wejściu do gabinetu. 

Przez brak pracy domowej rozumiemy brak jakichkolwiek prób rozwiązania zadania (mogą być nawet 

w brudnopisie). 

VI. W każdym semestrze przewidziane są, co najmniej jedna praca klasowa i co najmniej jeden 

sprawdzian. 

VII. Kryteria oceny prac klasowych 

Celujący  co najmniej 90% ogólnej ilości punktów  

Bardzo dobry  co najmniej 75% ogólnej ilości punktów 

Dobry  co najmniej 60% ogólnej ilości punktów 

Dostateczny  co najmniej 45% ogólnej ilości punktów 

Dopuszczający  co najmniej 30% ogólnej ilości punktów 

Niedostateczny  mniej niż 30% ogólnej ilości punktów 

VIII. Aktywność na zajęciach (waga 3) 

Aktywność uczniów oceniana jest na bieżąco. Podczas zajęć uczeń otrzymuje punkty za wykonywanie 

zadania lub udzielanie odpowiedzi na zadane mu pytania. Za poprawną odpowiedź (rozwiązane zada-



nie) otrzymuje 1 pkt., za brak odpowiedzi lub rozwiązanie –1 pkt., za niepełne rozwiązanie 0 pkt. Su-

ma uzyskanych punktów z czterech odpowiedzi (zadań) po dodaniu 2 pkt wyznacza ocenę za aktyw-

ność (waga 3). Na wniosek ucznia, aktualna ocena może być wstawiona w dowolnym momencie.  

Jeżeli uczeń zgłasza się do odpowiedzi lub zadania, to nie otrzyma punktów ujemnych ani zerowych. 

IX. Praca domowa (waga 2) 

Prace domowe zadawane w miarę potrzeb uczeń wykonuje w zadanym terminie. Za obowiązkowe 

prace oddane po terminie lub nieoddane uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

X. Ściąganie 

Jeżeli praca ucznia będzie niesamodzielna, to otrzymuje za nią ocenę niedostateczną. Nie przysługuje 

uczniowi możliwość poprawy. 

XI. Sprawdziany miesięczne 

Uczeń, który w ciągu miesiąca opuścił, co najmniej 25% zajęć zobowiązany jest do napisania spraw-

dzianu (waga 6) z materiału realizowanego w danym miesiącu. 

XII. Ocenianie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Dostosowanie sprawdzania stopnia opanowania wiedzy uzależniony jest od zaleceń zawartych w 

orzeczeniach i opiniach PPP.  

Dostosowania form sprawdzania wiedzy: 

1. Formy pisemne:  

 może być zmieniona treść i rodzaj zadań w zależności od rodzaju dysfunkcji; 

 uczniom, którzy posiadają odpowiednie zalecenie, wydłużenie czasu pracy lub ilości 

zadań 

 dopuszczalna jest możliwość poprawiania sprawdzianów i kartkówek w formie 

odpowiedniej dla ucznia 

2. Prace domowe mogą być różnicowane co do ilości i rodzaju zadań. 

XIII. Ocena semestralna (roczna) 

Podstawą wystawienia oceny semestralnej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu semestru 

(roku). 

Jeżeli uczeń poprawiał prace klasową, we wzorze obliczającym średnią ważoną w miejsce oceny 

otrzyma ocenę otrzymaną z poprawy z pracy klasowej. 

Ocena semestralna (roczna) jest liczbą całkowitą otrzymana w wyniku przybliżenia średniej ważonej. 

Nauczyciel może podwyższyć ocenę semestralna uczniowi, który wykazuje się wysoką aktywnością 

na zajęciach. 

Warunkiem koniecznym do ewentualnego nieklasyfikowania jest nieobecność na co najmniej 50% 

zajęć. Jeżeli uczeń ma mniej niż 50%, ale ma oceny z przedmiotu, to może być klasyfikowany. 

Jeżeli wystawiona ocena roczna nie zadowala ucznia, ma prawo napisać podanie o egzamin roczny za 

wskazaną ocenę (o 1 wyższą od wcześniej proponowanej). Egzamin odbędzie się przed końcową radą 

pedagogiczną zgodnie z ograniczeniami zawartymi w statucie szkoły. 

XIV. Ocena roczna jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych otrzymanych w ciągu całego 

roku. 
Za udział ucznia w konkursach i olimpiadach z fizyki lub dziedzin pokrewnych (np. wiedzy technicz-

nej) ocena końcowa (średnia) może zostać podniesiona proporcjonalnie do uzyskanego wyniki, mak-

symalnie o jedną ocenę.  

Finaliści i laureaci olimpiad otrzymują ocenę celującą bez względu na średnią roczną. 

XV. Ocena kończąca edukację z fizyki w liceum jest średnią ważoną wszystkich ocen rocznych, z 

wagami: za klasę pierwszą – 1, za klasę drugą – 3, za klasę trzecią – 6. 


