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Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z konkretnego 
przedmiotu. Zgodny jest z podstawą programową oraz obowiązującym w szkole wewnątrzszkolnym zasadami oceniania 
(WZO). 

 

 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA 

 
 Do zadań nauczyciela należy bieżące, śródroczne, roczne ocenianie i klasyfikowanie uczniów według skali 

przyjętej w szkole jak również warunki poprawiania oceny. 
 Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności przedmiotowe oraz ponad przedmiotowe, postawy i wartości 

kształtowane w procesie dydaktycznym. 
 Ocena ucznia powinna być oceną wspierającą w osiąganiu celów, motywującą ucznia do dalszej pracy i 

diagnozującą jego osiągnięcia. 

 
CELE OCENIANIA 

 
1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z fizyki, w tym przekazanie mu informacji o 

postępach lub brakach w tym zakresie. 
2. Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci. 
3. Motywowanie uczniów oraz pobudzanie ich do systematycznej pracy i nauki. 
4. Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, właściwego doboru 

materiałów, metod i sposobów nauczania. 
5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy. 
6. Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnej nauki. 

 

 
OCENIANIE UCZNIÓW NA LEKCJACH FIZYKI 

 
1) Obserwacja wszechstronnej pracy ucznia (aktywność, uczestnictwo i czynny wkład ucznia w proces lekcyjny, 

praca indywidualna oraz grupowa, pozaszkolne formy aktywności ucznia- konkursy). 
2) Kontrola wypowiedzi ustnych ucznia (odpowiedzi służące sprawdzeniu i kontroli wiedzy uczniów). 
3) Kontrola w formie wypowiedzi pisemnej (sprawdzian (praca klasowa), kartkówka, zadania domowe, estetyczne 

i merytoryczne prowadzenie zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu przedmiotowego). 
Nauczyciel uczący danego przedmiotu ustala liczbę prac pisemnych i odpowiedzi ustnych. 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej 
rzeczywistości. 
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych. 
III. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników. 
IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych. 

 

 
Podczas realizacji materiału nauczania z fizyki uczeń powinien: 
- operować językiem fizyki, 

- formułować podstawowe prawa fizyki i interpretować je, 

- rozwiązywać proste zadania problemowe i rachunkowe, 

- wykonywać proste doświadczenia, formułować obserwacje i wyciągać wnioski, 

- bezpiecznie stosować sprzęt laboratoryjny, 
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- posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, 

- doceniać rolę wiedzy fizycznej w życiu codziennym, 

- świadomie i aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym, 

- kształtować właściwe postawy w zakresie dbałości o zdrowie i ochronę środowiska, 

- dostrzegać piękno i harmonię otaczającego świata dzięki poznaniu praw fizycznych. 

 
KRYTERIA OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI 

 
1) Sprawdziany bieżące (prace klasowe) – przeprowadzane są w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu. Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i 
umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego. 

 Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. 
 Sprawdziany ( prace klasowe) są zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem oraz podaniem zakresu 

sprawdzanej wiedzy i umiejętności. 
 Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. 
 Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (jedna lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca 

uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 
 Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 

 Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac klasowych są 
zgodne z WZO. 

 Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WZO. 
 Nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian wiadomości i umiejętności półrocznych i rocznych oraz wpisać 

otrzymane z nich oceny do dziennika. 

 
2) Kartkówki - przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

ucznia z zakresu programowego maksymalnie z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. 

 Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 
 Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż15 

minut. 
 Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WZO. 
 Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej przeprowadzanej po zakończeniu 

działu. 

Procedura ustalania ocen z prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki) według skali procentowej zgodnej z WZO: 
0% - 35% niedostateczny 
36% - 50% dopuszczający 
51% - 74% dostateczny 
75% - 89% dobry 
90% - 97% bardzo dobry 
98% - 100% celujący 

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, 
dopuszczający. Negatywną oceną jest ocena niedostateczna. 

 
3) Odpowiedź ustna obejmuje zakres maksymalnie trzech jednostek lekcyjnych realizowanego działu. Oceniając 

odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: 
 zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 
 prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 
 zawartość merytoryczną wypowiedzi, 
 sposób formułowania wypowiedzi. 
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4) Praca domowa -jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych 
przez ucznia podczas lekcji. 

 Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela. 

 Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, przy uwzględnieniu WZO. 
 Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia 

dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie. 
 Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i poprawność wykonania. 

 
5) Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WZO nie stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za 

pomocą plusów i minusów. 
 Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową odpowiedź 

ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji. 
 Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu 

ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji. 
 Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem i uczniami, przy 

uwzględnieniu zapisów WZO. 
 

6) Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, 
nauczyciel bierze pod uwagę: 

 wartość merytoryczną, 

 dokładność wykonania polecenia, 
 staranność, 
 w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia. 

 
7) Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane 

indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. 
Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

 wartość merytoryczną pracy, 

 estetykę wykonania, 
 wkład pracy ucznia, 
 sposób prezentacji, 
 oryginalność i pomysłowość pracy. 

 
8) Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są 

oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO. 

 
 
 

ZASADY OCENIANIA 
1. Z początkiem roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z PZO. Przekazuje uczniom informacje na temat 

wymagań edukacyjnych i sposobów sprawdzania osiągnięć z przedmiotu podczas zajęć lekcyjnych. 
2. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku fakt zapoznania uczniów z PZO. 

3.  Rodzice zapoznawani są z PZO podczas pierwszego spotkania z wychowawcą. Dokument PZO udostępniany 
jest rodzicom do wglądu u dyrektora szkoły oraz u nauczyciela przedmiotu. 

4. Na początku roku szkolnego i na koniec roku szkolnego nauczyciel dokonuje diagnozy uczniów w zakresie 
wiadomości i umiejętności z matematyki. Ocena diagnostyczna ma charakter orientacyjny oraz jest 
informacją dla ucznia, nauczyciela i rodzica. Nie wpływa na ocenę śródroczną i roczną. 

5. Oceny są wpisywane do DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. Stopnie ze sprawdzianów, kartkówek traktowane 
są priorytetowo. 

6. Przy ocenianiu stosuje się sześciostopniową skalę ocen: 6 – celujący (cel.), 5 – bardzo dobry (bdb.), 4 – dobry 
(db.), 3 – dostateczny (dst.), 2 – dopuszczający (dop.), 1 – niedostateczny (ndst.). 

7. Do dziennika nauczyciel wpisuje: 
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kolorem czerwonym - oceny ze sprawdzianu (pracy klasowej), 
kolorem zielonym – oceny z kartkówek i odpowiedzi ustnych, 
kolorem niebieskim– ocen z aktywności na lekcji i pozostałych form pisemnych z matematyki, 
kolorem czarnym- braki zadań, nieprzygotowania, ocena niedostateczna uzyskana z trzech minusów. 

8. Uczeń ma obowiązek ma obowiązek uzupełnienia notatek (również zadań domowych) za czas swojej 
nieobecności jak najszybciej po powrocie do szkoły (w uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo 
zwolnić go z tego obowiązku lub określić, które partie notatek mogą być pominięte). 

9. Wszystkie oceny są jawne i podawane uczniom w chwili ich wystawienia. Rodzicom są przekazywane podczas 
zebrań, wywiadówek i konsultacji, a także za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

10. Z wynikami prac pisemnych uczeń zapoznaje się na lekcji, a rodzice w kontaktach indywidualnych podczas 
dyżuru konsultacyjnego nauczyciela, wywiadówki lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem. 

11. Wszystkie prace pisemne nauczyciel przetrzymuje do 31 sierpnia bieżącego roku szkolnego. 
12. Oceny cząstkowe mogą być poprzedzone znakiem „+” i „–”. Ocenę z „+” otrzymuje uczeń, który opanował 

wiadomości i umiejętności z poziomu wymagań na daną ocenę oraz 50% z poziomu wymagań na ocenę wyższą. 
Ocenę z „ –” otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na ocenę niższą oraz 75% wymagań na 
ocenę wyższą. 

13. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 5 zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę 
bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych 
odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach. 

14. Uczeń, który nie wykonuje poleceń nauczyciela dotyczących realizacji nowego tematu bądź utrwalania 
poznanych wcześniej umiejętności i czynności (np. nie prowadzi notatek z lekcji) oceniany jest, co najmniej 
na „- ”, trzy minusy są równoważne jednej ocenie niedostatecznej. 

15. Nieobecność ucznia na lekcji zobowiązuje go do uzupełnienia materiału we własnym zakresie. 

16. Uczeń ma prawo, w ciągu semestru, zgłosić jeden raz brak zadania i jeden raz nieprzygotowanie do 
lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy 
domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. 

17. Uczeń (wyłącznie na początku lekcji) może zgłosić brak zadania i nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych 
konsekwencji i podawania przyczyny. Nie dotyczy to zapowiadanych wcześniej sprawdzianów (prac klasowych), 
kartkówek, długoterminowych prac domowych, lekcji powtórzeniowych. Nieprzygotowanie i brak zadania 
odnotowywane są w dzienniku jako: „np” i „bz”. Brak wcześniejszego zgłoszenia oznacza gotowość ucznia do 
zajęć. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie i brak zadania 

– ocenę niedostateczną. 
18. Uczeń zobowiązany jest posiadać na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz inne materiały 

i pomoce wskazane przez nauczyciela. Brak zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeń uczeń jest zobowiązany 
zgłosić nauczycielowi przed lekcją. W takiej sytuacji uczeń ma obowiązek przedstawić nauczycielowi 
uzupełniony zeszyt lub ćwiczenia na początku następnej lekcji. 

19. Praca domowa może być zadana po każdej lekcji, a sprawdzana kartkówką, odpowiedzią przy tablicy lub 
zebraniem zeszytów. 

20. Sprawdziany (prace klasowe) i zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe. 
21. Sprawdziany po zrealizowanym bloku tematycznych są zapowiadane, co najmniej tydzień przed ich terminem. 
22. Nauczyciel ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni ocenić sprawdziany i poinformować uczniów o uzyskanych 

ocenach. 

23. Uczniowi, który ze sprawdzianu (pracy klasowej) otrzymał ocenę niedostateczną lub inną niezadowalającą go, 
przysługuje możliwość jej poprawienia w terminie 2 tygodni od rozdania prac. Uczeń wnioskuje o poprawę 
sprawdzianu, zaś nauczyciel wyznacza termin poprawy i informuje o tym ucznia.  

24. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do pisemnej formy sprawdzania wiedzy. Czas przewidziany na 
przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi 14 dni od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest 
indywidualnie z nauczycielem. Po przekroczeniu ustalonego terminu nauczyciel daje uczniowi sprawdzian do 
napisania na najbliższej lekcji i wpisuje otrzymaną ocenę do dziennika. 

25. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia 
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z zakresu programowego maksymalnie z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. 
26. Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 
27. Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 

15 minut. 
28. Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WZO. 

Ocena z kartkówki jest przekazywana uczniowi na najbliższych lekcjach. 
29. Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej przeprowadzanej po zakończeniu 

działu. 
30. W razie krótkiej nieobecności ucznia (do trzech dni), uczeń musi napisać zaległe prace pisemne jak najszybciej 

(w terminie ustalonym z nauczycielem). Przy dłuższej nieobecności uczeń w ciągu dwóch tygodni od powrotu do 
szkoły musi napisać zaległe prace pisemne (sprawdziany, kartkówki). Konkretny termin i miejsce ustala 
nauczyciel. Uczeń jest zobowiązany napisać zaległe prace pisemne, zwłaszcza sprawdziany. 

31. Nauczyciel decyduje czy daną kartkówkę można poprawić.  
32. Poprawa pracy pisemnej (sprawdzianu, kartkówki) jest jednorazowa i dobrowolna. Wynik wyższy od 

poprzedniego jest wpisywany do dziennika obok poprzedniego wyniku. Podczas poprawy brana jest pod uwagę 
średnia z uzyskanych ocen. Wyjątek stanowi ocena niedostateczna poprawiona na ocenę dopuszczającą. W 
takim przypadku oceną ostateczną jest ocena dopuszczająca. 

33. Nauczyciel ma prawo przerwać uczniowi sprawdzian lub kartkówkę i wstawić ocenę niedostateczną, jeśli 
stwierdzi, że zachowanie ucznia nie gwarantuje samodzielności pracy. 

34. Pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności (sprawdziany, prace klasowe, kartkówki) nie przeprowadza 
się w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych i międzyokresowych. 

35. Przy zapisie ocen cząstkowych w dzienniku elektronicznym dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” , 
przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali: 

Ocena 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 

Wartość 6 5.75 5.5 5 4.75 4.5 4 3.75 3.5 3 2.75 2.5 2 1.75 1.5 1 

 
 

KLASYFIKACJA WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 
1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny 

klasyfikacyjnej. 
2. Ocenę śródroczną i roczną wystawia się na podstawie wszystkich ocen uzyskanych z przedmiotu w danym 

semestrze/roku szkolnym, jednakże nie jest to średnia arytmetyczna. 
3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania 

poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych kryteriów oceniania 
poszczególnych form aktywności. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa WZO. 

4. Miesiąc przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciel 
informuje ucznia o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej. 

5. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę klasy na 
miesiąc przed klasyfikacją. 

6. Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień przed terminem klasyfikacji semestralnej 
(rocznej). 

7. Ocena klasyfikacyjna roczna jest ustalana na podstawie ocen za I i II semestr. W przypadku, gdy ocena roczna 
jest niższa w porównaniu z oceną za I semestr, nauczyciel może stworzyć uczniowi warunki do zdobycia wyższej 
rocznej oceny. W tym celu uczeń natychmiast po otrzymaniu informacji o przewidywanych ocenach rocznych 

zgłasza nauczycielowi chęć podwyższenia oceny. Nauczyciel ustala zakres materiału niezbędny do zdobycia 
oceny, o którą ubiega się uczeń (obejmujący II semestr, zgodny z kryteriami ocen zapisanymi w Przedmiotowe 
Zasady Oceniania), termin i metody sprawdzania określonej wiedzy. Jeżeli nauczyciel uzna, że uczeń spełnił 
wszystkie wymagania na określoną ocenę ma prawo roczną ocenę podwyższyć. 

8. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel bierze pod uwagę średnią ważoną 
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wyliczoną z ocen bieżących. Oceny z poszczególnych form kontroli pracy ucznia mają przypisane wagi, które 
świadczą o ważności poszczególnych ocen. Im większa waga tym ważniejsza ocena: 

9. waga 4: ocena śródroczna, ocena za udział w konkursach i zawodach pozaszkolnych (zdobycie 1,2 lub 3 
miejsca), samodzielne rozwiązywanie zadań o dużym stopniu trudności, samodzielna praca długoterminowa o 
treściach rozszerzających dany dział, 

10. waga 3: sprawdziany półroczne i roczne, sprawdziany wiadomości i umiejętności z poszczególnych działów, 
testy pisemne, 

11. waga 2: kartkówki, odpowiedzi ustne z materiału zawartego w danym dziale, udział w konkursach i zawodach 
szkolnych (zajęcie 1,2 lub 3 miejsca), prace długoterminowe- dłuższy projekt. 

12. waga 1: pozostałe formy aktywności (aktywność na lekcji, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, prace 
indywidualne oraz grupowe ucznia), referat, dodatkowe zadania. 

13. Średnią ważoną obliczamy w ten sposób, że mnożymy każdą ocenę przez jej wagę, sumujemy wszystkie iloczyny 
i dzielimy przez sumę wszystkich wag, jeśli jakaś waga została użyta kilka razy to tyle samo razy trzeba ją dodać 
do sumy. Stosujemy wzór: 

 

 
 

14. Przy wystawianiu ocen semestralnych bierze się pod uwagę średnią ważoną wynikającą z poszczególnych ocen 
cząstkowych w e-dzienniku, odpowiednio: 

• Ocena celująca: od 5,70 (w przypadku średniej od 5,50 do 5,69 – decyzję podejmuje nauczyciel) 
• Ocena bardzo dobra: od 4,80 (w przypadku średniej od 4,65 do 4,79 – decyzję podejmuje nauczyciel) 
• Ocena dobra: od 3,80 (w przypadku średniej od 3,65 do 3,79 – decyzję podejmuje nauczyciel) 
• Ocena dostateczna: od 2,80 (w przypadku średniej od 2,65 do 2,79 – decyzję podejmuje nauczyciel) 
• Ocena dopuszczająca: od 1,80 (w przypadku średniej od 1,61 do 1,79 – decyzję podejmuje nauczyciel) 
• Ocena niedostateczna: poniżej 1,60. 

 
15. Kryteria podwyższenia oceny: 

- o formie poprawy decyduje nauczyciel 
- uczeń musi uzyskać odpowiednią średnią ważoną (1,61; 2,65; 3,65; 4,65: 5,50) 
- uczeń wykazywał właściwą postawę na zajęciach lekcyjnych, np.: sumienność, aktywność, respektowanie 
poleceń. 

16. Do dziennika elektronicznego wpisuje się oceny odpowiednim kolorem z podziałem na poszczególne wagi. 
17. Podstawą obliczenia średniej ważonej śródrocznej i rocznej są wszystkie otrzymane oceny. W przypadku prac 

poprawianych obie oceny wlicza się do średniej. 
18. Średnia ważona jest obliczana automatycznie i wyświetlana w dzienniku elektronicznym z dokładnością do 

części setnych. 
19. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się indywidualne kryteria oceny zgodne z 

zaleceniami poradni. 
20. Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku 

jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału. 
21. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są pełne (bez + i -). 
22. Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I półroczu nauczyciel wystawia ocenę półroczną. Ocenę roczną 

wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II półroczu oraz średniej ważonej za pierwszy 
semestr liczoną wagą 4. Średnią ważoną obliczamy w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

23. Na ocenę półroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku 
jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału. 

24.  Średnia ważona wspiera nauczyciela w podjęciu ostatecznej decyzji przy wystawieniu oceny śródrocznej 
 i rocznej. 
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DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
1. Dostosowanie pracy z uczniem o obniżonych wymaganiach edukacyjnych polega na opracowaniu zakresu 

umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu oraz dostosowaniu form oceniania. 
2. Na podstawie opinii dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia. Dostosowania dla uczniów zawarte są w odrębnych dokumentach. 
3. Uczeń mający trudności w nauce ma możliwość uzupełnia i wyrównywania braków poprzez pomoc nauczyciela 

przedmiotu, pomoc koleżeńską, uczestnictwo w dodatkowych zajęciach. 
4. Uczeń z trudnościami ma prawo do uzupełnienia partii materiału we własnym rytmie, pod warunkiem, że praca 

jego jest systematyczna i wykazuje on chęć współpracy z nauczycielem. 
5. W czasie pracy z uczniami uwzględnia się zawsze zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a 

uczniowie mający orzeczenia: 

 otrzymują ćwiczenia o niższym stopniu trudności, 
 mogą liczyć na szczególną pomoc nauczyciela, 
 mogą przeznaczyć na realizację zadań dłuższy odcinek czasu. 

 
Uczniowi zdolnemu stwarza się warunki do rozwijania jego umiejętności i daje się mu możliwość wykonywania 
dodatkowych zadań o podwyższonym stopniu trudności. 


