
UMOWA PRZEDMIOTOWA Z FIZYKI 
 

1. Na każdą lekcję uczeń jest przygotowany z 3-ech ostatnich lekcji. 

2. Na lekcjach fizyki obowiązuje zeszyt przedmiotowy, podręcznik. 

3. Na zajęciach oceniane będą wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania. 

4. Stosowane będą różne sposoby oceniania: 

 Pisemne: prace klasowe, kartkówki, zadania domowe, zadania dodatkowe 

 Ustne: odpowiedź, aktywność, udział w konkursach 

5. Ocena aktywności: 

 Bardzo dobry – pięć „+” 

 Niedostateczny – pięć „-„ 

6. W semestrze można zgłosić dwa nieprzygotowania- nie obowiązują przy zapowiedzianych pracach 

klasowych (sprawdziany, kartkówki). 

7. Brak zeszytu, podręcznika czy zadania domowego uczeń zgłasza na początku lekcji przy sprawdzaniu 

obecności. 

8. W semestrze uczeń może dwa razy zgłosić brak zadania. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowania uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. Brakujące zadania muszą być uzupełnione na następną lekcję – brak 

uzupełnienia zadania skutkuje kolejną oceną niedostateczną. 

9. Do odpowiedzi ustnej uczeń przychodzi z uzupełnionym zeszytem. 

10. Przynajmniej raz w półroczu zeszyty mogą być oceniane pod względem estetycznym i treści.  

11. Zadania klasowe będą zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki obejmujące 

materiał trzech ostatnich lekcji mogą być nie zapowiadane. 

12. Uczeń ma prawo do poprawy ocen niedostatecznych i jednej pozytywnej w ciągu semestru. 

13. Nieobecność ucznia na zadaniach klasowych nie zwalnia ucznia z ich napisania – na  nadrobienie ma dwa 

tygodnie od powrotu do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

14. Za niedozwolone formy pracy na zadaniu klasowym lub kartkówce (np. korzystanie ze ściągi) praca 

zostanie odebrana i oceniona na ndst. Nieoddanie pracy pisemnej w wyznaczonym terminie skutkuje 

ocenieniem takiej pracy na ndst. 

15. Ocenianie prac pisemnych: 

1) Ocena niedostateczna -  0% -35% 
2) Ocena dopuszczająca -  36% -50% 
3) Ocena dostateczna -   51% -70% 

4) Ocena dobra -    71% -85%  
5) Ocena bardzo dobra -   86 % -95%  
6) Ocena celująca -   96% - 100% poprawnych odpowiedzi  

 

16. Oceny klasyfikacyjne semestralne i roczna nie są średnią arytmetyczną ocen śródrocznych. 

17. W okresie nauczania zdalnego: 

 dopuszcza się zdalne ocenianie uczniów; 

 każdy nauczyciel ma prawo monitorować postępy uczniów poprzez kontrolę np. odsyłanych skanów 

zadań domowych, notatek, kart pracy wykonywanych samodzielnie przez uczniów w domu, 

odpowiedzi podczas lekcji online itp. - za co nauczyciel ma prawo wstawić ocenę; 

18. Rodzice i uczniowie będą informowani o postępach uczniów oraz  nowych ocenach poprzez wpisy w 

dzienniku elektronicznym. 

19. Braki wiadomości i umiejętności spowodowane nieobecnością uczeń zobowiązuje się nadrobić 

samodzielnie. 

20. Sprawy nieujęte w umowie przedmiotowej reguluje Statut Szkoły. 

 


