
Przedmiotowy system oceniania z fizyki 

 

 

1. Na lekcjach będą oceniane: 

 

a) wiedza – stopień opanowania wiadomości, 

b) umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, 

c) aktywność i zaangażowanie. 

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

 

a) kartkówka – nie mniej niż dwie w semestrze, 

b) sprawdziany, prace klasowe, testy min. 2  w semestrze, 

c) praca i aktywność na lekcji, 

d) wypowiedzi ustne i pisemne – min. raz  w semestrze, 

e) praca projektowa – co najmniej raz w cyklu nauczania, 

f) zadania domowe indywidualne lub grupowe – min. 1 ocena w semestrze, 

g) prowadzenie dokumentacji na lekcji (zeszyt), 

h) twórcze rozwiązywanie problemów – co najmniej raz w semestrze, 

i) praca nadobowiązkowa (np. referat, doświadczenie, prezentacja multimedialna) – jedna w semestrze. 

j) samodzielna lub grupowa praca na lekcji. 

3. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy; 

4. Zasada jawności kryteriów i oceny: 

a) podstawą wystawienia oceny cząstkowej są wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne(podstawowe – P i 

ponadpodstawowe – PP) zawarte w planie wynikowym z fizyki 

b) progi procentowe: 

(0% - 49%) P - ndst. 

(50% - 74%)P -  dop. 

(75% - 100%)P-  dst. 

75% P + (50% - 74%)PP –db. 

75% P + (75% - 95%)PP – bdb. 

90% P + (96 – 100)%PP – cel. 

c) ocenę celującą może otrzymać uczeń, który zrealizuje zadania w sytuacji pozalekcyjnej, np. wykona miniprojekt fizyczny, 

pomoc dydaktyczny z fizyki, przygotuje i przedstawi prezentację multimedialną i in 

5. Roczną ocenę klasyfikacyjną programowo najwyższą otrzymuje uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub laureatem olimpiady przedmiotowej. 

6. Wszystkie oceny są jawne i przekazywane są przez nauczyciela ustnie lub pisemnie. Uczeń ma prawo do uzyskania 

wyczerpującego ich uzasadnienia. Wszystkie oceny są wpisywane do dziennika. 

7. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom mają zróżnicowany poziom trudności,dający możliwośćuzyskania 

wszystkich stopni szkolnych. 

8. Zasada oceny ważonej –ocena klasyfikacyjna jest wystawiana na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych (waga ocen od 1 

do 5) uzyskanych przez ucznia i tak: 

5,75 i więcej – cel. 

4,75 – 5,74 – bdb. 

3,75 – 4,74 – db. 

2,75 –3,74 – dst. 

1,75 – 2,74 – dop. 

1,74 i mniej - ndst. 

Średnia ważona ocen stanowi narzędzie pomocnicze przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej. 
 

9. Zasady poprawiania ocen, nieprzygotowania do lekcji. 

1) uczeń może poprawić każdą bieżącą ocenę w terminie 14 dni od dnia jej wpisania do dziennika lub w szczególnych 

przypadkach (np.choroba, sprawy losowe) w terminie ustalonym z nauczycielem; 

2) oceny cząstkowe można poprawić na zajęciach dodatkowych lub w miarę możliwości na lekcji; 

3) uczniowie posiadający opinię PPP poprawiają ocenę w terminie indywidualnie ustalonym z nauczycielem przedmiotu 

przy uwzględnieniu w tym zakresie zaleceń PPP. 

4) nieobecny na pisemnych formach sprawdzających uczeń zobowiązany jest do ich zaliczenia w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem; 

5) nienapisanie for pisemnych w ustalonym terminie skutkuje otrzymaniem oceny ndst; 

6) po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień; 

7) uczeń ma prawo do jednokrotnego  w ciągu semestru, zgłoszenia zaraz po dzwonku, nieprzygotowania do lekcji; 

przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: niegotowość do odpowiedzi ustnej, brak pomocy potrzebnych do lekcji, 

brak zadania domowego, brak zeszytu lub ćwiczeń; 

8) po wykorzystaniu wszystkich „nieprzygotowań” uczeń za każde nieprzygotowanie do lekcji lub brak zadania 

domowego otrzymuje ocenę niedostateczną; 

9) aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”; za 3 zgromadzone „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z 

aktywności; przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielenie poprawnych odpowiedzi, 

rozwiązywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach; 

10) w przypadku braku pracy na lekcji lub braku uwagi uczeń otrzymuje „minusa”; za 3 „minusy” uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną 

11) brak zadania domowego lub zeszytu ma wpływ ocenę śródroczną i roczną. 



 

10. Sposób uzyskania oceny śródrocznej lub rocznej wyższej od promowanej uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu. 

Sprawdzian lub praca zaliczeniowa będzie obejmować zakres całego semestru (lub roku w wypadku poprawy oceny rocznej). 

11. Zasady bieżącego informowania uczniów i rodziców postępach w nauce –informacje dotyczące osiągnięć ucznia przekazywane 

są opiekunom prawnym podczas konsultacji, zebrań oraz za pomocą dziennika elektrycznego, a w sytuacjach szczególnych 

dodatkowo w terminie ustalonym z nauczycielem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


