
 

 

FIZYKA – SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA W LICEUM 
 w roku szkolnym 2022/2023 

nauczyciel: Małgorzata Gogler              klasy: I A, I C, I D, I E, I H, II B/1, II C, II D, III B/1, III F, IV B 

1. Ocena okresowa i roczna zostanie wystawiona na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia i 
przeliczonych na ocenę, zgodnie z progami procentowymi zawartymi w Statucie Szkoły. 
Ocenie podlegają: kartkówki, sprawdziany, aktywność, zadania domowe, odpowiedzi ustne. 

2. W ciągu roku szkolnego, uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji z wyjątkiem zajęć, na których odbywa 
się zapowiedziany sprawdzian lub kartkówka. Fakt nieprzygotowania uczeń zgłasza na początku lekcji. (1 
nieprzygotowanie przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu i 2 nieprzygotowania przy dwóch i więcej 
godzinach w tygodniu) 

3. W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń zobowiązany jest go napisać w późniejszym terminie 
nieprzekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Inicjatywa ustalenia terminu należy do ucznia.  

4. Uczeń może poprawić jeden sprawdzian w ciągu okresu. Ocena ze sprawdzianu poprawkowego jest średnią 
punktów obu sprawdzianów.  

5. W przypadku nieobecności na kartkówce lub zgłoszenia braku przygotowania do lekcji uczeń może uzyskać 
punkty przez odpowiedź lub pisanie kartkówki w innym terminie. Odpowiedzi i kartkówki obejmują trzy 
ostatnie tematy lekcyjne.  

6. Uczeń nie ma możliwości poprawy oceny z kartkówki lub odpowiedzi ustnej poprzez ponowne jej 
pisanie/ponowną odpowiedź.  

7. Gdy uczeń nie zgłosi się w terminie na napisanie zaległej pracy, otrzymuje za nią 0 punktów. 
8. W przypadku niesamodzielnej pracy w trakcie pisania sprawdzianów i kartkówek uczeń otrzymuje 0 pkt bez 

możliwości poprawy.  
9. Uczeń może otrzymać punkt ujemny w przypadku niewykonania powierzonego mu zadania.  
10. Uczniowie, którym brakuje maksymalnie 5% punktów do uzyskania wyższej oceny na koniec roku szkolnego, 

mają możliwość pisania dodatkowej kartkówki. Warunkiem jest przynajmniej 50% frekwencja na lekcjach.  
11. Gdy uczeń otrzyma na koniec okresu ocenę niedostateczną ma możliwość poprawienia jej do końca marca 

danego roku szkolnego w terminie ustalonym przez nauczyciela, przy czym jest to jedyny termin. Gdy uczeń 
zaliczy tę poprawę w 50%, ma wtedy wpisaną na koniec okresu wymagana liczbę punktów na ocenę 
dopuszczającą. Jeżeli uczeń ma pozytywną ocenę na koniec I okresu, ale niedostateczną na drugi, wtedy musi 
napisać sprawdzian zaliczeniowy z II okresu. 

12. Nauczyciel ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia puli punktów podstawowych w przypadku konieczności 
dodatkowego sprawdzenia wiadomości (lub braku czasu na ich realizację). W w/w przypadkach pula punktów 
będzie zmieniona o ustaloną przez nauczyciela liczbę punktów.  

13. Prace pisemne: 

a) w klasie II B/1: 

w I okresie: 
4 kartkówki po 5 punktów  łącznie 20 
2 sprawdziany po 20 punktów łącznie 40 
SUMA NA OKRES   60 

w II okresie: 
4 kartkówki po 5 punktów  łącznie 20 
3 sprawdziany po 20 punktów łącznie 60 
SUMA NA OKRES   80 
SUMA NA ROK SZKOLNY  140 
 



 

 

b) w klasie III B/1: 

w I i II okresie: 
6 kartkówek po 5 punktów  łącznie 30 
3 sprawdziany po 20 punktów łącznie 60 
SUMA NA OKRES   90 
SUMA NA ROK SZKOLNY  180 

c) w klasie IV B: 

w I okresie 
4 kartkówki po 5 punktów  łącznie 20 
2 sprawdziany po 20 punktów łącznie 40 
SUMA NA OKRES   60 

w II okresie 
3 kartkówki po 5 punktów  łącznie 15 
2 sprawdziany po 20 punktów łącznie 40 
SUMA NA OKRES   55 
SUMA NA ROK SZKOLNY  115 

d) w klasach I A, I C, I D, I E, I H: 

w okresie I 
3 kartkówki po 5 punktów      łącznie 15 
1 sprawdzian po 20 punktów  łącznie 20 
SUMA NA OKRES         35 

w II okresie 
3 kartkówki po 5 punktów   łącznie 15 
2 sprawdziany po 20 punktów łącznie 40 
SUMA NA OKRES   55 
SUMA NA ROK SZKOLNY  90   

e) w klasie III F: 

w I okresie 
4 kartkówki po 5 punktów  łącznie 20 
2 sprawdziany po 20 punktów łącznie 40 
SUMA NA OKRES   60 

w II okresie 
5 kartkówek po 5 punktów  łącznie 25 
2 sprawdziany po 20 punktów łącznie 40 
SUMA NA OKRES   65 
SUMA NA ROK SZKOLNY  125 

f) w klasach II C i II D: 

w I okresie 
4 kartkówki po 5 punktów  łącznie 20 
1 sprawdziany po 20 punktów łącznie 20 
SUMA NA OKRES   40 

 



 

 

w II okresie 
3 kartkówki po 5 punktów  łącznie 15 
2 sprawdziany po 20 punktów łącznie 40 
SUMA NA OKRES   55 
SUMA NA ROK SZKOLNY  95 
 
Liczba prac jest orientacyjna i może ulec zmianie. O zmianach uczniowie będą informowani na bieżąco. 
 


