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Wojkowice, 01.09.2017 

 

 

Przedmiotowy system oceniania z fizyki 

 

 

 

I . Zasady ogólne oceniania 
Ocenianie  osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opano-

waniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawowej 

oraz standardów wymagań egzaminacyjnych. 

Ocenianie ma na celu: 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie 

2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy 

3. Dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o postępach , trudnościach i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

4. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

 

 Przedmiotowy system oceniania z fizyki uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnatrzszkolnym 

Systemem Oceniania i statucie szkoły. 

Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z treścią podstawy programowej standardami wymagań 

egzaminacyjnych programem nauczania, planem metodycznym, planem wynikowym zawierającym wymagania pro-

gramowe dla danej klasy i przedmiotowym systemem oceniania zawierającym przedmiot, formy, zasady kontroli i 

sposób oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

 
II . Kryteria ocen z fizyki.  

 

 Ocena celująca 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania, a ponadto 

spełniający jeden z podpunktów: 

– twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; 

– uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych; 

– pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania; 

– bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach fizycznych 

Ocena bardzo dobra 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem nauczania oraz potra-

fi: 

– samodzielnie rozwiązywać zadania; 

– wykazać się znajomością definicji i twierdzeń fizycznych oraz umiejętnością ich zastosowania w zadaniach; 

– samodzielnie zdobywać wiedzę; 

Ocena dobra 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wy-

brane elementy programu nauczania, a także potrafi: 

– samodzielnie rozwiązać typowe zadania; 

– wykazać się znajomością twierdzeń fizycznych; 

Ocena dostateczna 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową, co po-

zwala mu na: 

– wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i definicji fizycznych;  

– stosowanie poznanych wzorów i pojęć w rozwiązywaniu typowych  zadań fizycznych; 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi: 

– samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonywać  zadania o niewielkim stopniu trudności; 

– wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć oraz definicji fizycznych; 

– operować najprostszymi wzorami fizycznymi. 

Ocena niedostateczna 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu 

nauczania oraz: 

– nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, twierdzeń fizycznych; 

– popełnia rażące błędy w rachunkach. 

– nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela, wykonać najprostszych zadań fizycznych; 

– nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności. 
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III.  Organizacji pracy ucznia.  

 

 

1. Na początku każdego działu uczeń może otrzymać listę umiejętności, jakie powinien opanować z uwzględnieniem 

rodzaju danej umiejętności tzn. konieczna, podstawowa, rozszerzająca, dopełniająca i wykraczająca. 

2. Przy ustaleniu oceny śródrocznej i końcowo rocznej będą brane pod uwagę następujące elementy: 

a) umiejętności, 

b) systematyczna praca, 

c) odrabianie prac domowych, 

d) aktywność ucznia w trakcie zajęć i inicjatywa własna przy podejmowaniu zadań dodatkowych, 

e) umiejętność pracy z tekstem fizycznym, 

f) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach fizycznych. 

3. Zdobywanie określonych umiejętności będzie sprawdzane poprzez: 

a) kartkówki (15 minutowe sprawdziany pisemne które obejmują materiał nauczania z trzech ostatnich 

lekcji), 

b) prace klasowe (godzinne sprawdziany pozwalające ocenić stopień przyswojenia całego działu nau-

czania lub jego części)  

c) badanie wyników nauczania – dwugodzinny sprawdzian obejmujący całość materiału przerobionego 

w ciągu semestru lub w ciągu roku mający na celu zdiagnozowanie stopnia przyswojenia treści pro-

gramowych w danej klasie, 

d) odpowiedzi ustne, indywidualne lub ogólną rozmowę na forum klasy, które obejmują materiał nau-

czania z trzech ostatnich lekcji 

e) wygłoszenie przez ucznia lub grupę uczniów referatu  

f) stałą obserwację postaw i zachowań w trakcie zajęć lekcyjnych. 

4. Uczeń nieobecny na zajęciach powinien uzupełnić materiał przerobiony na lekcji, notatkę w zeszycie włącznie z 

pracą domową. 

5. Raz w tygodniu odbywają się konsultacje z fizyki. Na konsultacjach można uzyskać dodatkowe wyjaśnienia doty-

czące zadań domowych, wyjaśnić trudniejsze zagadnienia z lekcji. 

6. Kartkówki są realizowane w dowolnym terminie bez uprzedzenia. Nauczyciel powinien je ocenić w czasie jednego 

tygodnia i dać uczniowi do wglądu. 

7. Oceny uzyskane z kartkówek i prac klasowych podlegają jednorazowej poprawie. 

 

IV.  Odpowiedzi ustne i inne aktywności ucznia. 
 

1. Kryteria oceniania odpowiedzi ustnych uczniów: stopień trudności zadania, precyzja odpowiedzi, umiejętność 

argumentowania i uzasadniania, umiejętność komunikowania się, logiczny ciąg wypowiedzi, zgodność z tematem, 

wyczerpanie tematu. 

2. Postawa ucznia w czasie zajęć (aktywność ucznia w trakcie zajęć, inicjatywa własna przy podejmowaniu zadań, 

przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, nie wykonywanie wyznaczonych zadań) jest oceniana w postaci ,  

a) +++ - bardzo dobry 

b) --- - niedostateczny 

Które są przeliczane na oceny pod koniec semestru według zasady: 

V.  Prace klasowe 

 

1. Prace klasowe są obowiązkowe.  

2. Nauczyciel ma obowiązek podać zakres materiału objęty zapowiedzianą pracą klasową. 

3. W  pracy kontrolnej ocenie podlega procent poprawnie rozwiązanych zadań w następujący sposób: 

0% - 29%  - niedostateczny 

30% - 49%  - dopuszczający 

50% -69%  - dostateczny 

70% - 89%  - dobry 

90% - 100%  - bardzo dobry 

90% - 100% oraz rozwiązanie zadania o podwyższonym stopniu trudności - celujący 

4. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę klasową, kartkówkę uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi na podstawie 

zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie tego faktu jest podstawą do ustalenia bieżącej oceny 

niedostatecznej. 

5. Uczeń, który z pracy klasowej uzyskał ocenę wyższą od niedostatecznej, ma prawo jeden raz przystąpić  do poprawy 

pracy kontrolnej w formie pisemnej w terminie ustalonym przez nauczyciela, jednak nie późniejszym niż cztery ty-

godnie od dnia oddania poprawionych prac. Ocena otrzymana z poprawy zostanie odnotowana w dzienniku lekcyj-

nym. 



 3 

6. Uczeń, który nie przystąpił do pracy klasowej z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, pisze ją w terminie 

ustalonym przez nauczyciela.  

7. Uczeń, który z pracy klasowej uzyskał ocenę niedostateczną ma obowiązek przystąpienia do poprawy pracy prze-

prowadzonej w formie pisemnej w terminie ustalonym przez nauczyciela, jednak nie późniejszym niż cztery tygo-

dnie od dnia oddania poprawionych prac. Ponowne otrzymanie oceny niedostatecznej nie zostanie odnotowane w 

dzienniku lekcyjnym.  

8. Jeżeli uczeń przystąpił do poprawy pracy klasowej, wtedy ocena z pracy kontrolnej pierwotnej liczona jest z wagą 

20% , a ocena z poprawy z wagą 50%. 

9. Wymogiem formalnym przystąpienia do poprawy jest posiadanie uzupełnionego zeszytu przedmiotowego.  

10. W przypadku specyficznych trudności w uczeniu się potwierdzonych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

uczeń  ma prawo do ustnej poprawy pracy kontrolnej. 

 

 

VI.  Praca domowa 

 

1. Uczeń ma obowiązek wykonywania zadawanych przez nauczyciela prac domowych. Praca domowa nie może 

ograniczać się tylko do utrwalania wiadomości i umiejętności. Zadania domowe powinny wprowadzać pewne wzbo-

gacenie treści opracowanych w klasie i stawiać ucznia w nowej sytuacji problemowej. 

2. Ocenianie prac domowych odbywa się według następujących zasad: każdy uczeń powinien uzyskać co najmniej 

jedną ocenę w semestrze, ocena zależy od stopnia trudności zadania, za pracę domową dla chętnych wykraczającą 

poza program nauczania uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli przedstawi prawidłowe rozwiązanie zadania. 

3. Uczeń ma prawo nie rozwiązać w pracy domowej zadań trudniejszych, powinien jednak swoje trudności wyjaśnić w 

ramach konsultacji z kolegami lub z nauczycielem.  

4. Zadania domowe będą sprawdzane systematycznie. 

 

VII.  Ocena śródroczna i końcowo roczna. 

 

Ocenę końcoworoczną i śródroczna ustala się jako średnią ważoną ocen cząstkowych z następującymi założeniami: 

1. sprawdzian pisemny lub test z jednego lub kilku działów, testy diagnostyczne, testy zadań otwartych przygotowujące 

do matury, aktywność pozalekcyjna, projekty, konkursy, olimpiady z waga 30 % 

2. kartkówka z bieżącego materiału (jedna ,dwie lub trzy lekcje), referaty przygotowywane w domu i wygłaszane na 

lekcji lub sprawdzane przez nauczyciela, wykonanie pomocy dydaktycznych, odpowiedzi ustne z waga 20% 

3. praca domowa, aktywność na lekcji, zeszyt przedmiotowy , zeszyt ćwiczeń, formy pracy twórczej na lekcji z waga 

10% 

Nauczyciel omawia na początku roku szkolnego wagę poszczególnych ocen. 

 

 

 

VIII. Zaliczenie  materiału pierwszego semestru z powodu uzyskania śródrocznej oceny niedostatecznej. 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał ocenę niedostateczną może zaliczyć materiał pierwszego 

semestru w formie pracy klasowej w terminie do 31 marca.  

2. W przypadku specyficznych trudności w uczeniu się potwierdzonych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

uczeń   ma prawo do ustnej poprawy oceny semestralnej. 

 

IX. Osiągnięcia edukacyjne. 

1. czerwony – sprawdzian pisemny lub test z jednego lub kilku działów, testy diagnostyczne, testy zadań 

otwartych przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, aktywność pozalekcyjna, projekty, konkursy, 

olimpiady. 

2. zielony – kartkówka z bieżącego materiału (jedna ,dwie lub trzy lekcje), referaty przygotowywane w do-

mu i wygłaszane na lekcji lub sprawdzane przez nauczyciela ,wykonanie pomocy dydaktycznych, 

3. niebieski – wypowiedz ustna, praca domowa, aktywność na lekcji, formy pracy twórczej na lekcji 

 

 

 
Opracował Arkadiusz Sewerynek  

 

 

 

 

 

 


