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7. pRz§§MIoT§w§ ZA§A§Y oc§NlANlA
Podiine \\rvma8aniźl są poclstawą do trvorzenia przeclmicltorv],ch zasaci oce niania. P'1,0 z,hzvki nie nloze porvstać u,odc-
nvaniu od innych przcdnliotótv. Syste m oce nlania powsl,ający rł, clane.j szkole polvinien b,vć spó;n.1, i uzgoclniony
z innvmi przetlmiotami. szczególnie z 1lclzostaly-mi przeclniotami przl,rodniczl"mi oraz, matemat_t,ką.

Ocenianic ucz,niórł, jest.iednym z tlLtdnieiszvch elelne ntóll calego procesLr dydakt,l,,cznego. Nalez_1, 1ak dobierać metr:-

dv rlcenlania osiilgnięć uczniórł,, abv z.lednej stronv stanowiły rł,skazówkę, co juz uczeii umie. a z drugrej strony sta-
nolvilv elemcn1 nrotvu,ujilcv do dalsze i prac_l,, Przeclsttttviony zestaw tvvmagań moze sprz!,laĆ lepszemtt przt,g<ltcltvuniu

się Lrcz,niólv clo u,\,kaz.\,lł,ania się swqą viieclzą i umiejętnościami poclczas sprawdzianórv. Panriętać przv tym nalez_V,

ze testy. klasćlrł,kl czl,pise nrne sprawdz-iln_v bęclące podsumowanienl danego działu nle mogą być.jecl_vn_l,mi lormarrri
lver_vfikac;t ptlstępótv w nallce. Pod uwagę trzeba brać rór,vntcz m.in.:
, rv,vptltvieclzi ustne na zadan_!, ltlb samodz-ielnie rł,vbranr., temat,
n akt},wność tlcznia podozas zajęć.
. aktyrvność pozllekcrlną (np. prace t_vptr proJekt. sanlodzielnie 1lrzeprotł,adzonę doświadczenll. otrlrltcottlttlilt ltl-

brlrne go tcnlirtu),

]\ltlzna przl,pisać rózne vi,a8t clo poszczegćllnl"ch oce n cząstkow,ych. Szczególnie wówczas. gcly ttzylvamv clzienników,
e lcktronicznvch. Pamięta3nl,v, ze r.vsze lkie zasaci1,, które obolviilzują pociczas oce niania. powinnl, bl,ć jau,ne dla uczniór.v
i stclsorvanc lv.jednakolł,v sptlsob lvobcc kazdego z nich.
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ocena niedostateczna
. l,]czeń nie spe lnil rł,ymagań koniecznlch,
. LJczeń niel opanotvltł rviaclomości i umre.iętności okre ślonvch tv podslarvrc program0\\,L-J nauczania fizyki w danym

okręsie czltsu. Nle .iest w §tanie otltrł,orz,lc potlanvch wiaclomości nawct z l]omocą naLtczyciela, Braki rv ttmie.jętno-
ściilch i w,jadonlośc:iaclr LrIliemozlit,"ia.|11 nrtl dalszl1 skttteczną nattkę.

Ocena dopuszczająca
. lJcze ń spełnll lv,vmagania konieczne i nie spelnil lvvnlagail poclstatvorl,,\ch,
. [Jczęń nra braki w opanowanitt pervnych treści zau,arti,ch rv pcldstarvic programowej. Odtwarza wieclzę z pOn]ocą

nauczyciela. De klaru.le chęć cialszej nauki.lego umiejętnośoi nie przekrcśllrją szans na dalszą skuteczną naukę.

ocena dostateczna
, tJcze ń spelnil lł,ymaganla konieczne i podstawor.ve.
. L]czeń tne 1lodstari,otvą rviedzę na tenlat omólł,ionvch treści zlrvarty,ch rv podstltwie programorvej. posługuje sie

rł,rcdzą glóri,nie na;ltlztolntc jlrkościcirł,r.m. rclzrł,i11zuic bardztl l]ro5tc. t_\,po\\,e ;lrzl,kładv rachunkorve i problcmorve .

ocena dobra
. lJczeń spełnil lvy,mlgania konieczne. llclclstari,tltt c i rozlzcrzottc,
. Uczeń w zllaczn,vn-} stopniu opanor-vał treści zarvarte w podsl,alvie programorvej. I,osluguje się r,r,iedzi1 na poziornle

ilośclotvl,m Ptlsi;lrlaną tvledzę potral'i zasttlstllvać do rozl1,1ązllł,ania przy,kłaciórł,rachunkcllwch orlz 1lroblemtl-
rvy,c h.

ocena bardzo dobra
. łJczeń spelniI rvynlaganla ktlnieczne. piltlstarvowc. rozszerzone ltlopelniające.

r,viedzą i LlmieJętnOściaml. Rozlł,iązl,Ue 11]ctvllo\ł,c zadania rechttnkorve i problenlorł,e ,

Ocena celująca
. Uczeń spełnll rv.vmagania konieczne, podstarł,owe . rozszerzone i dopclnil1,1ące. a takze rvykaztge się r,vieclzą i unrie,

jętn ości aml pozwal aj ący,m i rozwi:lzrłvać trttdn c zadan i e lac h un ko\ł,e.
. L.]czeii w_r,korzvstuje podsta\\,owe prłrwa fizyki clcl riryjaśnliinia skclmpliktlwanych z.jatvisk zachoclzacycłl w przl,rodzie .

S a modziel nlc rozrvi ja stvo je zainteresott,a nia fizvką.
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§. e{§T§§Y §PRA\ry§uA§.,łlA §§lĄ§NlęĆ uczNIA
Ocenlt clsiągrticć ucznia3est nieodlączn,ynl elenrentem edukac.li szkolne1. Mozna wvszczególnić drł,ie wazne funkcje
clccn1"szkolne.i. Po piervvsze. ocena pelni fLrnkcję informacyjną. Na.ie.j podstarvie uczeńorazlego rodzicie polvinni
zorientoivitć się w stopniLl ptlczynionvch postępórv, Moze być r(llvniez r,vskazówki1 clot_yczilcą ewentLtalnych brak(llv,
o ilę uczeń utvaznie wczyta się rv spis lvymaglil dotvcząc_vch poszczegóInlclr stopni wvmagań. Po clrttgie. ocenl mo-
tyrvuje do daIszej placy,.

StosLrimv rćlzntlrocJne nctoil.v sprarł,clzitniit osiągnięć trczni(lrł,, Tr4ogą nimi b_vć np.
. test,\, pod§tl nroivttiące ptlszczeg(ll ne dzia 1_1 z 1loclręcz n i kit 

^

o |)rilci,l ttcznilt;_loclczlts zlt;ęc szkoln],ch (pr'lwinniśrnv doceniac aktl,rr,ntlść 1lcldczas lekcli. zachęcltć clo czvnnego
udzialu rv ząęclach).

r pfacźl donlowa - starajnl1, się, ab.l,nasze zadaniit clclmorve nie brll,zniLrclnymi racłlunkami, ale zeby zachęcałv cio ak-
tywnego p,.,l s z ukirvl n l a regtrlarn ości w otacziiJ ącym śtvi eci e,

r []r&cl bldrlł'cza * planorłanie. u,ykonyrł,lnie cllez lnaliza clośrł,iaclcz-ęń przeproweclzln_vch zaróll,llo podczas le kcjr"
jak i poza ninrr.

I(azda lł,\,starviona occna.jest 1ar.vna i porvinnlt bvć tęz- obiękt_l,rvna^ Lllł,zglęclniać postęl]_v istarania ttcznia. W przecl-

stanoulila śreclnie.j ar),tlnet,\czlle.j z tlccn czi:!stko\wch. \\1_ysrlok rvloztlll1,tl tlzvskalrie poszczególnych ocen rnclze być
przecieŻ rĆlzn_t. DobĆlr sptlstlb(lrv oraz melocl ocenllnll porvinicn sprurviĆ. ze ltcznio,uvie poczu.lą \lę Zm()t)\Ą,t)\\ilni
do rozrvi jania rvlasnvclr talentórł,,

Szczegól,l.,clotl,czące u,vnlagail oraz przecllniotolrl,ch zastlcl t;ccnianiir zostaną opłlblikou,anc clo kaztlc1 części pod-
ręcznika ti, poradniku,
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