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1. W trakcie roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny za: prace klasowe, testy, zadania domowe, 

kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji. 

2. Klasówki obejmują materiał przynajmniej z jednego działu, a testy z jednej części roku szkolnego. 

3. Ocenom z prac klasowych i testów przypisuje się wagę 2, pozostałym ocenom wagę 1. 

4. Na lekcji uczeń może zgłosić się do ocenianej odpowiedzi ustnej z 5 ostatnich lekcji. Jeżeli 

nauczyciel w danym dniu, ze względu na zaplanowany tok lekcji, nie będzie mógł wysłuchać 

wypowiedzi ucznia, uczyni to na następnej lekcji. 

5. O terminie klasówki/testu nauczyciel informuje uczniów przynamniej tydzień wcześniej. 

6. Zadania na pracach klasowych, dotyczyć będą przede wszystkim ostatnio realizowanego 

działu, ale ze względu na specyfikę przedmiotu, oraz konieczność ciągłego utrwalania 

materiału programowego, na poszczególnych pracach klasowych, do 25% zadań może 

dotyczyć materiału zrealizowanego od początku roku szkolnego 2021/2022 

7. Pracę klasową należy napisać we wskazanym terminie (termin pierwszy).  

8. Jeżeli z ważnych powodów (np. choroba) ucznia nie będzie w szkole w dniu, w którym klasa 

będzie pisała pracę klasową, uczeń musi ją napisać w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły ze 

zwolnienia (termin drugi) 

9. Jeżeli uczeń nie napisze pracy klasowej w pierwszym lub drugim terminie, otrzyma z niej 

ocenę niedostateczną. 

10. Rozwiązania zadań z kartkówek oraz prac klasowych, w miarę możliwości, uczniowie podają 

w formie elektronicznej.  

11. Prace klasową napisaną w pierwszym lub drugim terminie, uczeń może poprawić. Do dziennika 

wpisywana jest zarówno ocena z pracy klasowej, jak i ocena z poprawy pracy klasowej.   

12. W każdej z dwóch części roku szkolnego, uczeń może jeden raz zgłosić nieprzygotowanie. 

13. Uczeń jest nieprzygotowany, to znaczy nie jest gotowy do odpowiedzi ustnej z 3 ostatnich 

lekcji, napisania kartkówki z 3 ostatnich lekcji, lub nie posiada potrzebnych przyborów. 

Również jest nieprzygotowany do lekcji, jeżeli nie ma zeszytu, a zadana była praca domowa 

do wykonania w zeszycie. 

14. Uczeń może o jeden stopień podwyższyć przewidywaną, roczną ocenę klasyfikacyjną pisząc 

test całoroczny. 

15. Chęć przystąpienia do konkursu przedmiotowego z fizyki, organizowanego przez Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty, uczeń zgłasza elektronicznie nauczycielowi informatyki, 

w terminie do 17 września 2021 roku. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: 

dariusz.zszbojno@gmail.com. W temacie wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie do konkursu 

przedmiotowego z fizyki. W treści wiadomości uczeń podaje swoje imię, nazwisko i klasę. 

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach oceniania, zastosowanie mają 

następujące dokumenty: 

a. Statut Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie; 

b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. Poz. 373); 

c. Rozdział 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ocenianie, klasyfikowanie 

i promowanie uczniów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4, 1237) 
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