
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SANOKU 

 

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki  został opracowany na podstawie: 

- Rozporządzenia MEN z  dnia 3sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

 i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów                         

 i egzaminów w szkołach publicznych 

- Statutu Szkoły 

- Programu nauczania z fizyki „To jest fizyka” 

Przedmiotem oceny są: 

- wiadomości i umiejętności 

- zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). 

I. Ocenie podlegają: 

1. Prace klasowe (sprawdziany, testy). 

2. Kartkówki 

3. Odpowiedzi ustne. 

4. Aktywność i inwencja twórcza ucznia. 

5. Zadania domowe. 

6. Formy dodatkowe : projekty, referaty, prezentacje, udział w konkursie fizycznym i zajęciach  

           pozalekcyjnych. 

7. Obserwacja ucznia: 

a) przygotowanie do lekcji; 

b) aktywność na lekcji; 

c) praca w grupie 

Uczeń i jego rodzice  maja  prawo wglądu do wszystkich  jego prac pisemnych: sprawdzianów, kartkówek, prac 

domowych, projektów i innych. Poprawione i ocenione sprawdziany przechowywane są w szkole 

 

 

 

 

 

 



I. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów: 

1.  Sprawdzanie wiadomości w formie pisemnej: 

a. Praca klasowa, kartkówka 

b. Praca klasowa będzie zapowiedziana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem  i z podaniem zakresu     

            materiału, jaki będzie obejmował. 

c.         Prace kontrolne są obowiązkowe 

 - jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy kontrolnej z całą klasą, to    

   powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem, nie później niż w ciągu 2 tygodni   

   od powrotu do szkoły, 

 

       - uczeń uchylający się od napisania pracy kontrolnej w terminie ustalonym w sposób, o którym mowa 

wyżej, zobowiązany jest go napisać na najbliższej lekcji; wtedy praca będzie oceniana zgodnie z zasadami 

ustalonymi w statucie; jeżeli nic nie napisze otrzyma ocenę niedostateczną, 

 

   Uczeń ma możliwość poprawienia oceny tylko z jednej  pracy pisemnej w semestrze. 

 

d. Kartkówka może obejmować zakres bieżący, lecz nie więcej niż trzy ostatnie lekcje. Jest ona traktowana 

jako odpowiedź ustna, więc nie podlega poprawie.   

2. Prace klasowe(całogodzinne) są sprawdzane i oddawane w ciągu 2 tygodni. 

         3.Uczeń ma prawo jeden raz  w semestrze   przed rozpoczęciem lekcji zgłosić nieprzygotowanie do zajęć,    

            oraz jeden  raz  brak zadania,  ( nie dotyczy to prezentacji, referatów). 

            Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy : brak zeszytu, , niegotowość do odpowiedzi, brak   

            pomocy potrzebnych do lekcji. 

        4.Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w zależności od zaangażowania i trudności zadań) uczeń        

           otrzymuje zdobyte systematycznie plusy i minusy; 

5 plusów - ocena bardzo dobra;        3minusy – ocena niedostateczna 

        5.W danym semestrze będzie przeprowadzony, co najmniej jeden sprawdzian i przynajmniej jedna  

           kartkówka. 

6. Uczeń otrzymując ocenę niedostateczną na semestr musi ją poprawić. Formę i termin ustala 

nauczyciel. 

7. Na koniec semestru I i II nie przewiduje się zaliczania materiału w  celu podwyższenia stopnia. 

 

 



8. Wymagania dotyczące otrzymania poszczególnych ocen bieżących: 

Ze sprawdzianu: 

1. Tematy są podzielone na dwie części. Część pierwsza obejmuje materiał konieczny, podstawowy i 

rozszerzający, a część druga nadobowiązkowy (dopełniający, wykraczający); 

              Ocenianie prac kontrolnych 

Ocenę: 

Dopuszczającą - otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie od 30% do 49% zadań części  

                                                     pierwszej. 

Dostateczną – poprawne rozwiązanie od 50% do 70% zadań części pierwszej. 

Dobrą – poprawne rozwiązanie od 70% do 89% zadań części pierwszej. 

Bardzo dobrą – poprawne rozwiązanie od 90% do 100% zadań części pierwszej. 

Celującą – poprawne rozwiązanie od 90% do 100% zadań części pierwszej plus poprawne    

                                           rozwiązanie  zadań części drugiej. 

Niedostateczną – jeśli uczeń nie spełnił warunków zawartych w podpunktach b)-f). 

Z odpowiedzi ustnej: 

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z fizyki 

1. Na ocenę: 

a. Dopuszczającą: 

Uczeń: 

-  Zna treść podstawowych praw i zasad fizycznych. 

-  Zna podstawowe zjawiska fizyczne i opisujące je wielkości  fizyczne. 

                     - Potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązać problemy i zadania o znikomym stopniu trudności. 

b. Dostateczną: 

Uczeń: 

                    - Potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela wyjaśnić, od czego zależą podstawowe wielkości  

                      fizyczne. 

                    - Zna jednostki wielkości fizycznych. 

                    - Potrafi wyjaśnić poznane prawa i zasady fizyczne i potwierdzić je prostym eksperymentem. 

c. Dobrą: 

Uczeń: 

 Potrafi obliczyć wartość wielkości fizycznej posługując się wzorem. 

 Potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadanie teoretyczne i praktycznie posługując się 

tablicami, wykresami . 



 

d. Bardzo dobrą: 

Uczeń: 

 Potrafi analizować procesy fizyczne. 

 Projektuje eksperymenty. 

 Rozwiązuje złożone zadania rachunkowe, wymagające przekształcania wyrażeń 

algebraicznych i odczytywania wykresów. 

e. Celującą: 

Uczeń: 

 Posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania. 

 Potrafi stosować wiadomości z różnych dyscyplin w rozwiązywaniu nietypowych zadań. 

 Bierze udział w konkursach fizycznych 

 Umie formułować problemy, dokonuje analizy zjawisk. 

f. Niedostateczna: 

Uczeń:  Nie spełnił warunków zawartych w podpunktach a)-e). 

 

I. Zasady informowania o wymaganiach i postępach w nauce. 

1. Wszystkie oceny są jawne podawane uczniom na bieżąco, a rodzicom podczas  wywiadówek, dyżurów. 

2. Z wynikami prac pisemnych uczeń zapoznaje się na lekcji na poprawie sprawdzianu lub na zajęciach   

            wyrównawczych. 

3. Prace klasowe (całogodzinne) udostępniane są na prośbę rodziców w obecności nauczyciela danego 

przedmiotu w trakcie jego dyżuru konsultacyjnego, lub po indywidualnym ustaleniu terminu spotkania. 

4. Prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

5. O zagrożeniu oceną niedostateczną semestralną i roczną nauczyciel informuje ucznia i wychowawcę, a ten 

na miesiąc przed klasyfikacją przekazuje informacje rodzicom. 

6. W razie zastrzeżeń rodziców (opiekunów prawnych) do oceny rocznej obowiązuje procedura określona  

              przez statut szkoły,  który  dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce RODZIC   

              dokumenty szkolne. 

7. Odwołanie od oceny nie powoduje, że ta ocena ustalana jest administracyjnie. 

 

 

 



System motywacyjny i naprawczy. 

Tryb postępowania: 

- uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału może zwrócić się o pomoc do nauczyciela i jeżeli jest to 

pożądane, wspólnie ustalają program wspomagający. np. pomoc nauczyciela przedmiotu, pomoc koleżeńska, 

uczestnictwo w dodatkowych zajęciach. 

Szczegółowe informacje dotyczące: 

- warunków i sposobów oceniania, 

- zasad i form oceniania, 

- sposobów uzasadniania oceny na wniosek rodzica lub uczniów, 

- warunków i sposobów przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia   w nauce, 

- zasad przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych zawarte są w Statucie 

Szkoły. 

Na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zostają dostosowane 

wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności  w nauce. 

Każdy uczeń ma prawo uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zgodnie  z 

procedurami określonymi w Statucie Szkoły. 

 

 

I. Zasada wystawiania oceny śródrocznej i rocznej: 

1. Ocena śródroczna jest wystawiana na podstawie ocen bieżących ze szczególnym uwzględnieniem ocen z 

prac pisemnych, odpowiedzi ustnych ; 

2. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie oceny za I semestr i ocen bieżących II-go semestru. Ocena 

roczna jest odzwierciedleniem wzrostu umiejętności i kompetencji ucznia, dlatego większy wpływ na 

nią mają oceny bieżące I-go semestru. 

3.  Ocena śródroczna i na koniec drugiego semestru nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz   

            ich wynikową, przy czym decydujące są oceny z prac klasowych, w dalszej kolejności z kartkówek 

i odpowiedzi ustnych. 

 

 


