
Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla uczniów niesłyszących  
i upośledzonych w stopniu lekkim w gimnazjum.  

 
1. Każda ocena wystawiona przez nauczyciela jest jawna. Uczeń wie, dlaczego 

otrzymuje właśnie taką ocenę. 
2. Oceny semestralne i roczne są wystawiane na podstawie wszystkich ocen 

cząstkowych i nie są ich średnią arytmetyczna. Największe znaczenie mają oceny z 
prac klasowych, w drugiej kolejności odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny 
są wspomagające. 

3. Prace pisemne –testy oceniające osiągnięcia semestralne lub roczne prowadzone są na 
tych samych zasadach, co prace klasowe. 

4. Uczeń ma obowiązek poprawienia semestralnej oceny niedostatecznej w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela. 

5. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w semestrze –nie dotyczy to 
sprawdzianów. Podobnie jeden raz w semestrze uczeń może nie odrobić pracy 
domowej pisemnej i jeden raz zapomnieć zeszytu lub ćwiczeń. Uczniowie 
systematycznie przynoszący na lekcję aparaty słuchowe, będą za to nagradzani 
plusami na zasadach podobnych do oceniania plusami aktywności. 

6. Nauczyciel zapowiada sprawdzian tydzień wcześniej i wpisuje go do dziennika, 
podając zakres materiału. 

7. Prace klasowe są obowiązkowe. 
♦  W przypadku, gdy uczeń nie pisał pracy klasowej z uzasadnionych przyczyn ustala z 
nauczycielem ponowny termin (nie dłuższy niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły). 
♦  W przypadku, gdy uczeń nie pisał pracy klasowej z nieuzasadnionych powodów, pisze 
pracę klasową na pierwszej lekcji, na której jest obecny. Jeśli sytuacja taka się powtarza 
uczeń ze sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną. 
♦  W przypadku oceny niedostatecznej lub dopuszczającej termin poprawy ustala nauczyciel 
w porozumieniu z uczniami przed terminem kolejnej pracy klasowej. Dla wszystkich 
chętnych ustala się jeden termin poprawy. 

8. Uczeń może poprawiać ocenę niedostateczną tylko jeden raz. 
9. Poprawa oceny z pracy klasowej jest dobrowolna. 
10. Ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika i brana pod uwagę przy 

wystawianiu oceny końcowej. 
11. Aktywność na lekcji jest oceniana za pomocą plusów za aktywność. Zgromadzenie  
      5 -ciu plusów odpowiada ocenie bardzo dobrej, 4 –ech ocenie dobrej, 3 –ech ocenie 
      dostatecznej. Oceny te są wystawiane w porozumieniu z uczniem. 
12. Prace domowe sprawdzane są w postaci odpowiedzi ustnej z miejsca. Ocena 

wystawiana jest zależnie od rodzaju wykonywanej pracy (odpowiedź, praca 
plastyczna, inne formy). 

13. Zeszyty uczniów będą sprawdzane na ocenę przynajmniej raz w semestrze, dodatkowo 
na bieżąco przeprowadzana będzie analiza notatek uczniów z lekcji. 

14. Ponadto oceniane są dodatkowe (nadobowiązkowe) prace uczniów: referaty, pomoce 
dydaktyczne, przygotowanie plakatu, zielnika itp. 

15. Dodatkowo oceniany jest udział w konkursach, olimpiadach szkolnych i 
pozaszkolnych, jak również w przygotowywaniu gazetek. 

16. Jeżeli uczeń zgłosi chęć  uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie 
udzieli pomocy. 

17. Nauczyciel powinien sprawdzać prace pisemne nie dłużej niż jeden tydzień. 



18. Nauczyciel omawia z uczniami na początku każdego działu przewidywany plan 
badania osiągnięć  uczniów (wymagania programu, sposób oceny różnych form 
aktywności i osiągnięć w nauce). 

19. Ocenianie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z  
przedmiotu w zakresie ujętym w szkolnym planie nauczania zgodnie z obowiązującą 
skalą ocen i zgodnie z zasadami omówionymi na początku semestru. 

20. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 
dydaktycznych określonych w planie nauczania w danym roku szkolnym. 

21. Nauczyciel wystawia ocenę końcową semestralną lub końcoworoczną na podstawie 
następujących elementów: 

♦  ocen bieżących: z odpowiedzi, kartkówek z ostatnich dwóch lekcji, prac domowych, 
♦  ocen z zapowiedzianych prac pisemnych i odpowiedzi ustnych z całości materiału, testów, 
♦  ocen z aktywności w czasie lekcji, 
♦  ocen za referaty, zeszyt, udział w konkursach itp. 

22. Każdy uczeń będzie oceniony przynajmniej raz w miesiącu. 
 
 
 
 

Formy oceniania bieżącego i śródrocznego 
 
Ocenianiu podlegać będą: 
 

1. Wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze) z materiału bieżącego 
obejmującego dwie ostatnie jednostki tematyczne. Przy odpowiedzi ustnej będą 
uwzględniane: rzeczowość, stosowanie języka przedmiotu, umiejętność wyciągania 
wniosków. 

2. Jeśli uczniowie podejmą decyzję o nie wprowadzaniu punktacji za aktywność –praca 
na lekcji  obejmująca aktywność uczniów w formie wypowiedzi ustnej odnotowana 
będzie w dzienniku plusem. Zgromadzenie pięciu plusów odpowiada ocenie bardzo 
dobrej, czterech ocenie dobrej, trzech dostatecznej. Oceny te wystawiane są w 
porozumieniu z uczniem. 

3. Sprawdziany obejmujące materiał z dwóch ostatnich lekcji oraz sprawdzające pracę 
domową nie muszą być  zapowiadane –czas trwania do 15 minut. Sprawdziany 
obejmujące wskazane zagadnienia są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem –
czas trwania od 20 do 45 minut. 

4. Prace klasowe sprawdzające osiągnięcia uczniów po zakończeniu każdego działu: 
 
♦  nauczyciel zapowiada prace pisemne, co najmniej na tydzień wcześniej; 
♦  czas trwania pracy klasowej –1 godzina lekcyjna; 
♦  forma pracy klasowej: test otwarty, test wielokrotnego wyboru, test uzupełnień, test pytań 
problemowych; 

5. Prace nadobowiązkowe: referaty, prace plastyczne, gazetki i inne. 
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