PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI
KLASA II i III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁOBRZEGU
( kontakt uczniowie – nauczyciel fizyki )
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
1.
2.
3.
4.
5.

sprawdzianów, prace klasowe
kartkówek
odpowiedzi ustnych,
prac domowych,
innych form aktywności np. udziału w konkursach fizycznych, wykonywania
doświadczeń w czasie lekcji i w domu, prezentowanie doświadczeń na lekcji, itp.
6. obserwacji ucznia:
a)

przygotowania do lekcji,

b)

aktywności na lekcji,

c)

pracy w grupie.

Sprawdziany, prace klasowe , kartkówki punktowane są według skali trudności zadania.
Punkty przeliczane są na stopnie wg następującej skali:
100% - celująca
99% - 95 % - bardzo dobra
94% - 80% - dobry plus
79% - 75% - dobry
74% - 70 % - dostateczny plus
69% - 51% - dostateczny
50% - 40% - dopuszczający plus
39% - 31% - dopuszczający
30% - 0% - niedostateczny

Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „małe plusy”, pięć małych plusów zamienia się
na jeden „duży plus”. Uczeń za rozwiązanie zadania złożonego może otrzymać „dużego
plusa”. Duży plus podwyższa ocenę z kartkówki oraz za wykonanie doświadczenia, zadania
domowego i aktywności o jeden poziom ( oceny można podwyższyć tylko o jeden poziom ).
Podwyższenie oceny ze sprawdzianu o jeden poziom może nastąpić po otrzymaniu dwóch
dużych plusów.
Uczeń może w ciągu semestru trzykrotnie zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, co jest
odnotowane w dzienniku. Po chorobie , przy nieobecności ucznia w szkole uczeń zgłasza
nieprzygotowanie do lekcji i ten fakt nie jest odnotowany w dzienniku.
Wagi poszczególnych ocen:
Kartkówki i tygodniówki – waga 3
Sprawdziany i prace klasowe – waga 5
Zadania domowe i aktywność na lekcji – waga 1
Odpowiedź ustna przy tablicy – waga 2
Doświadczenia wykonane w domu z opisem – waga 3
Pozostałe oceny – waga 1
Inne kwestie nie zapisane w niniejszym kontrakcie regulowane są na zasadach zapisanych w
Ogólnoszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi integralną część niniejszego kontraktu.
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