
Przedmiotowe Zasady Oceniania z FIZYKI 

w klasach VII-VIII 

 obowiązujące od 26.10.2020r. (zdalne nauczanie) 
 

1. Ocenie podlegają następujące formy obowiązkowej pracy ucznia: 

 notatki, 

 rozwiązywanie zadań i kart pracy, 

 prace typu: plakaty, ilustracje,  

 referaty / prezentacje, 

 wykonywanie doświadczeń, 

 kartkówki z określonych przez nauczyciela tematów, 

2. Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę za pracę dla chętnych, aktywność 

podczas zajęć on-line oraz terminowe wykonywanie powierzonych zadań. 

3. Dostarczenie pracy po wyznaczonym terminie skutkuje obniżeniem oceny. 

4. Za brak pracy, wynikający z niezrozumienia polecenia przez ucznia, nie będą 

stawiane oceny niedostateczne (uczeń może wykonać inne, łatwiejsze zadanie 

lub to samo po konsultacji z nauczycielem). 

5. Terminy wykonania prac zawsze będą podawane wraz z ich zadawaniem. 

6. Uczniowie wykonują prace w zeszycie przedmiotowym lub na wydrukowanych 

kartach pracy, a następnie w formie zdjęcia, skanu, pliku, filmu wysyłają 

na pocztę  sp3_fizyka@interia.pl lub w formie wiadomości na Librusa. 

7. Dopuszcza się możliwość poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej 

otrzymanej za pracę pisemną w terminie dwóch tygodni od oceny. 

8. Zachęca się uczniów do samodzielnej pracy, wyszukiwania informacji w różnych 

źródłach wiedzy, czytania tekstów fizycznych z podręcznika, oglądania filmów 

edukacyjnych na różnych platformach. Po powrocie do szkoły będzie możliwość 

przedstawienia zdobytych informacji i uzyskanie dodatkowej oceny. 

9. Jeżeli nie ma lekcji online, a nauczyciel zadaje zadania do samodzielnej pracy, 

aby zadanie było zaliczone, należy je wykonać i przesłać do nauczyciela 

w wyznaczonym terminie. 

10. Aktywność ucznia jest na bieżąco oceniana. Za wykonanie obowiązkowych 

ćwiczeń i zadań uczeń otrzymuje plusy i na ich podstawie nauczyciel wystawia 

ocenę. 

11. Obowiązuje rozliczenie się z zadanych prac. 

12. W razie trudności z wykonaniem polecenia, proszę o powiadomienie i realizację 

ćwiczenia w dogodnym terminie. 
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13. Uczniowie posiadający orzeczenia o kształceniu specjalnym będą oceniani 

według tych samych kryteriów za prace dostosowane do ich potrzeb  

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zgodnie z Indywidualnym 

Programem Edukacyjno Terapeutycznym.  

14. Bardzo proszę uczniów o samodzielne wykonywanie prac pisemnych, pisanie 

sprawdzianów i niekorzystanie z pomocy rodziców (oprócz spraw technicznych 

np. pomoc w logowaniu itp.).  

 

Rodzice i uczniowie mają możliwość konsultacji z nauczycielem (mailowo lub poprzez 

Librus, Teams)  w godzinach pracy nauczyciela. 


