
KLASA I - fizyka 
 
Śródrocznie 
 
1 ocena – pisemna praca klasowa (waga 10) 
3-4 oceny – odpowiedź ustna (w tym aktywność na lekcji: 

1 ocena „BDB” za 3 +, 1 ocena „NDST” za 3 – ) 
(waga 4) 

3-4 oceny – sprawdziany pisemne (obejmujące do trzech  
  tematów lekcyjnych wstecz) (waga 4 lub 6) 
2-3 oceny – prace domowe (waga 2) 
1 ocena – projekt  przedmiotowy  (waga 6) – osoby chętne 
oceny dodatkowe – zajęcia wyrównawcze/ konsultacje (waga 2) 
  
 
KLASA II - fizyka 
 
Śródrocznie 
 
2 oceny – pisemna praca klasowa (waga 10) 
2-3 oceny – odpowiedź ustna (w tym aktywność na lekcji: 

1 ocena „BDB” za 3 +, 1 ocena „NDST” za 3 – ) 
(waga 4) 

2-3 oceny –sprawdziany pisemne (obejmujące do trzech  
  tematów lekcyjnych wstecz) (waga 4 lub 6) 
2-3 oceny – prace domowe (waga 2) 
1 ocena – projekt  (przedmiotowy)  (waga 6) – osoby chętne 
oceny dodatkowe – zajęcia wyrównawcze/ konsultacje (waga 2) 
 
 
 
 
 
 



KLASA III - fizyka 
 
Śródrocznie 
 
1 ocena – pisemna praca klasowa (waga 10) 
2-3 oceny – odpowiedź ustna (w tym aktywność na lekcji: 

1 ocena „BDB” za 3 +, 1 ocena „NDST” za 3 – ) 
(waga 4) 

2-3 oceny –sprawdziany pisemne (obejmujące do trzech  
  tematów lekcyjnych wstecz) (waga 4 lub 6) 
2-3 oceny – prace domowe (waga 2) 
1 ocena – projekt  przedmiotowy  (waga 6) – osoby chętne 
oceny dodatkowe – zajęcia wyrównawcze/ konsultacje (waga 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KLASA III – edukacja dla bezpieczeństwa  
(zajęcia indywidualne) 
 
Śródrocznie 
 
2-3 oceny – odpowiedź ustna (w tym aktywność na lekcji) 
                   (waga 4) 
3-4 oceny – sprawdziany pisemne (obejmujące daną przez 

 nauczyciela tematykę zajęć) (waga 4 lub 6) 
1-2 oceny – prace domowe (waga 2) 
2-3 oceny – sprawdziany praktyczne (waga 4) 
1 ocena – projekt  przedmiotowy  (waga 6) – osoby chętne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na 30 dni przed wystawianiem ocen końcowo rocznych 
nauczyciel przedmiotu  zobowiązany jest poinformować 
ucznia, a za jego pośrednictwem rodziców o przewidywanych 
dla niego stopniach rocznych.  
W uzasadnionych przypadkach rodzice (prawni opiekunowie) 
mogą zwrócić się z prośbą o umożliwienie zmiany oceny na 
wyższą o jeden stopień. Wymaga to jednakże ponownego 
pisemnego sprawdzenia stanu wiedzy na wnioskowaną ocenę. 
Pisemny  wniosek do nauczyciela przedmiotu za 
pośrednictwem wychowawcy klasy musi być złożony 
najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
informacji o przewidywanej ocenie. Sprawdzian wiedzy 
odbywa się najpóźniej na 3 dni przed wystawieniem oceny 
rocznej. Wniosek przechowywany jest w dokumentacji 
klasowej przez wychowawcę klasy do końca roku szkolnego. 
Sprawdzian wiedzy na koniec roku szkolnego obejmuje 
tematykę zajęć zrealizowanych w danej klasie w całym roku 
szkolnym. Odbywa się w formie pisemnej, w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu. 
Uczeń otrzymuje ocenę o jeden stopień wyższą, jeżeli 
osiągnie : 
- 31% - 50% wszystkich punktów ze sprawdzianu – poprawa na 
ocenę dopuszczającą 
- 51% - 70% wszystkich punktów ze sprawdzianu – poprawa na 
ocenę dostateczną 
- 71% - 90% wszystkich punktów ze sprawdzianu – poprawa na 
ocenę dobrą 
- 91% - 100% wszystkich punktów ze sprawdzianu – poprawa na 
ocenę bardzo dobrą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGULAMIN   PSO  z fizyki / edukacji dla bezpieczeństwa 
 

 od pierwszej lekcji fizyki pracuję na swoją ocenę 
śródroczną/roczną! 

 mogę pracować na swoje stopnie maksymalnie do 1 tygodnia 
poprzedzającego czas wystawiania ocen śródrocznych/rocznych; 
mogę to robić m.in. przygotowując się do lekcji, zaliczając prace 
pisemne, będąc aktywnym na lekcji, odrabiając prace domowe. 

 uczniowie osiągający słabe wyniki w nauce/ uczniowie którzy 
otrzymali w zeszłym roku szkolnym ocenę niedostateczną na 
semestr/koniec roku (lub chętni) mają możliwość uczęszczania 
na zajęcia wyrównawcze z fizyki  i otrzymywania na nich 
dodatkowych ocen (wg PSO). 

 pracę domową zadaną całej klasie (do rozwiązania na kartkach 
= wszyscy uczniowie otrzymują ocenę z danej pracy domowej), 
uczeń nieobecny na lekcji ją sprawdzającej, ma obowiązek 
dostarczyć na najbliższą lekcję na której będzie obecny. 

 zaległą pracę klasową uczeń ma obowiązek napisać na 
najbliższej lekcji fizyki na której będzie obecny;  
Jeżeli napisanie pracy klasowej w pierwszym terminie było 
niemożliwe z powodu przewlekłej, usprawiedliwionej 
nieobecności ucznia w szkole (2 tygodnie i dłużej), to pisze ją po 
ustaleniu terminu z nauczycielem nie później jednak jak na dwa 
tygodnie przed wystawianiem ocen śródrocznych/rocznych. 

 zapowiedziane sprawdziany pisemne uczeń zalicza na 
warunkach jak dla pracy klasowej (patrz punkt wyżej). 

 sprawdzone sprawdziany uczeń zatrzymuje do zakończenia 
danego semestru; wszelkie uwagi, pytania ucznia lub rodzica 
będą uwzględniane tylko na ich podstawie. 

 Uczeń ma możliwość raz w semestrze być nieprzygotowanym 
do zajęć lekcyjnych (brak pracy domowej, zeszytu 
przedmiotowego, podręcznika czy potrzebnych przyborów 
szkolnych)  - zgłasza ten fakt nauczycielowi przedmiotu na 
początku zajęć lekcyjnych – tuż po sprawdzeniu listy obecności. 

 Uczeń może w wyznaczonych przez nauczyciela terminie 
poprawić ocenę z pracy klasowej (w dzienniku wpisane będą 
dwie oceny, każda o wadze 10) 



 
 


