ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W KLASACH I, II i III
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. GUSTAWA GIZEWIUSZA W GIŻYCKU
Ocenianiu będą podlegać:
odpowiedzi ustne;
klasówki;
kartkówki;
prace domowe;
aktywność na lekcjach ( w formie plusów );
prace dodatkowe.
Prace dodatkowe będą proponowane przez nauczyciela. Mogą być one również proponowane przez uczniów i uzgodnione z
nauczycielem.
2. Zadania
Nauczyciel będzie wywieszał w gablocie ( naprzeciwko sali 110 ) zadania. Do każdego działu przerobionego na lekcjach podawane będą
cztery zadania. Za cztery dowolne zadania dobrze rozwiązane uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą.
3. Książka i zeszyt.
Każdy uczeń ma obowiązek posiadania na lekcji zeszytu i książki. Uczeń na lekcji ma również obowiązek prowadzenia notatek w zeszycie.
Notatki są prowadzone w sposób estetyczny. Brak książki lub zeszytu będzie traktowany jak brak przygotowania do lekcji i karany oceną
niedostateczną.
4. Zakres wiadomości i umiejętności.
Wiadomości i umiejętności przez ucznia zdobywane mają swoje źródło w programie kształcenia - dostępny u nauczyciela. Ucznia
obowiązywać będzie zakres wiadomości i umiejętności wynikający z treści poszczególnych lekcji.
5. Ocenianie i ocena.
Ocena semestralna i roczna nie stanowi średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych w semestrze.
Ocena roczna jest oparta na ocenach cząstkowych uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego.
Poszczególne oceny cząstkowe mają swoją wagę, czyli „wartość” ( prace klasowe: 0,6 oceny końcowej, inne formy oceniania: o,4
oceny końcowej ).
Ocenę końcową ustala się według wzoru:
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

K

2  sumaN  3  sumaCZ
2  il .N  3  il .CZ

sumaN – suma ocen „niebieskich” tzn. wszystkich poza pracami klasowymi,
sumaCZ – suma ocen „czerwonych” tzn. z prac klasowych,
il.N – liczba ocen „niebieskich”,
il.CZ – liczba ocen „czerwonych”,
„+” – postawiony przy ocenie podwyższa ocenę o 0,5.
-

Uczń otrzymuje ocenę:

K  1;1,6
dopuszczającą, jeśli K  (1,6;2,6
dostateczną, jeśli K  (2,6;3,6
dobrą, jeśli K  (3,6;4,6
bardzo dobrą, jeśli K  (4,6;5,6
celującą, jeśli K  (5,6;6
niedostateczną, jeśli

-

-

Uczeń musi otrzymać z każdego semestru ocenę przynajmniej dopuszczającą. Jeżeli tak się nie stanie, to z całego roku szkolnego nie
może otrzymać oceny przynajmniej dopuszczającej.
Aktywność może przyczynić się do tego, że uczeń otrzyma wyższy stopień. Każde 5 plusów
( w klasach pierwszych ) lub 10 plusów ( w klasach drugich i trzecich ) za aktywność ( w semestrze lub roku szkolnym ) przyczynia
się do podwyższenia K o 0,1.
Podwyższenie stopnia na semestr lub koniec roku szkolnego możliwe jest również dzięki udziałowi w konkursach i olimpiadach
fizycznych.

-

Zajęcie czołowego miejsca w konkursie podwyższa K o 0,2.
Za połowę dobrze rozwiązanych zadań ( wywieszanych przez nauczyciela po każdym dziale )

-

uczniowi podwyższona zostanie K o 0,5
Za 75 % dobrze rozwiązanych zadań ( wywieszanych przez nauczyciela po każdym dziale )

-

uczniowi podwyższona zostanie K o 1,0.
uczeń w semestrze powinien otrzymać przynajmniej 3 oceny.

6.

Klasówki i ich poprawa.

1.

Klasówki to formy kontroli , jak praca klasowa , sprawdzian – test kontrolny , zaplanowane na
całą lekcję ( lub dwie lekcje ) i obejmujące treść całego działu nauczania.
Przy organizowaniu klasówek przestrzega się następujących zasad :
a) klasówka jest jedyną formą sprawdzenia wiadomości z przedmiotu w danym dniu ;
b) klasówka jest zapowiedziana co najmniej na tydzień przed terminem przeprowadzenia oraz wpisana do dziennika lekcyjnego ;

2.

c)
d)
e)
f)

7.

uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej lub oceny niezadowalającej go z klasówki na klasówce poprawkowej (
każdą klasówkę może poprawiać tylko raz ) ;
uczeń ma prawo do klasówki poprawkowej w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie od rozdania klasówki , którą chce poprawić
– zabiegając o to samodzielnie ;
jeśli z klasówki poprawkowej uczeń nie uzyskał lepszej oceny od tej którą poprawia , to ocena ta nie jest wpisywana do
dziennika;
uczeń , który jest nieobecny na wcześniej zapowiedzianej klasówce , ma obowiązek napisać tę klasówkę podczas jej poprawy; w
takim przypadku uczeń nie ma możliwości dalszego poprawiania oceny; nie przystąpienie ucznia do klasówki w tym terminie , z
przyczyn nieusprawiedliwionych jest równoznaczne z wpisaniem oceny niedostatecznej z tej klasówki.

Uwagi końcowe.
Wszelkie inne zasady oceniania są zgodne z § 40,41 i 42 Statutu.

