
 Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w roku szkolnym 2022/2023 

I. Ocenie podlegają: 

1. Sprawdziany – po każdym dziale – waga 10. 

2. Kartkówki, testy, doświadczenia własne ucznia, pomoce dydaktyczne– waga 8 

3. Zadania domowe, aktywność, praca w grupach – waga 5 

4. Formy dodatkowe (prace nadobowiązkowe): projekty, prezentacje, udział 

w konkursie fizycznym i zajęciach pozalekcyjnych – waga - 0,5 

 

II. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów: 

1. Sprawdzian wiadomości w formie pisemnej: 

a. Będzie zapowiedziany, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i z podaniem 

zakresu materiału, jaki będzie obejmował; 

b. uczeń ma obowiązek w terminie do dwóch tygodni zaliczyć (poprawić) sprawdzian 

(kartkówkę jedną w semestrze), na którym był nieobecny (z którego otrzymał 

niezadawalający go stopień od 1 do 3). Termin zaliczania (poprawiania) wyznacza nauczyciel 

na prośbę ucznia i w porozumieniu z nim (przy dłuższej chorobie termin może zostać 

przedłużony przez nauczyciela); 

c. kartkówki nie więcej niż z trzech ostatnich tematów realizowanych nie dłużej niż pięć 

godzin lekcyjnych, 

d. Prace klasowe są sprawdzane i oddawane w ciągu 2 tygodni, natomiast ocena z 

kartkówki powinna być przekazana w ciągu tygodnia. 

2. Ustna forma odpowiedzi to odpytanie przy tablicy lub wypełnienie zadania w trakcie lekcji 

np. z luką. 

3. Uczeń może zgłosić, że nie jest przygotowany do zajęć, na początku lekcji, bez podania 

przyczyny (nie dotyczy to prezentacji, referatów, doświadczeń) jeden raz w semestrze. 

4. Za aktywność podczas lekcji oraz zadania domowe  uczeń otrzymuje ocenę na koniec 

semestru, na którą składają się zdobyte systematycznie plusy i minusy 6 plusów – ocena 

celująca, 5 + bardzo dobra itd. Jeden minus likwiduje jeden plus; 

6. W semestrze przeprowadza się sprawdzian po każdym przerobionym dziale i kartkówki, 

służące bieżącej ocenie. 

7. Na koniec semestru nie przewiduje się zaliczania materiału. 

 

III. Wymagania dotyczące otrzymania poszczególnych ocen bieżących: 

1. Ocenę: 

a. Dopuszczającą otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie od 30% do 49% zadań. 



b. Dostateczną – poprawne rozwiązanie od 50% do 70% zadań. 

c. Dobrą – poprawne rozwiązanie od 70% do 89% zadań. 

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

e. Celującą – poprawne rozwiązanie powyżej  95% zadań części pierwszej plus 

poprawne rozwiązanie zadań dodatkowych; 

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

2. Punkty zdobyte za rozwiązanie zdania dodatkowego brane są również pod uwagę przy 

wystawianiu ocen niższych niż celująca; 

3. Wszystkie kartkówki i sprawdziany zawierają zadania na ocenę celującą; 

4. Uczeń ma wgląd do swojej pracy pisemnej na lekcji, a rodzice w szkole w obecności 

nauczyciela fizyki (po uprzednim zgłoszeniu nauczycielowi chęci przejrzenia pracy), 

uczącego danego ucznia. 

Z odpowiedzi ustnej: 

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 praktyczne 

posługując się tablicami, wykresami i odczytami przyrządów. 

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 rożnych dyscyplin w rozwiązywaniu nietypowych zadań. 

Przygotowuje się do konkursów fizycznych. 

Umie formułować problemy, dokonuje analizy i syntezy zjawisk. 

f. Niedostateczną, 

Uczeń: 

Nie spełnił warunków otrzymania oceny zawartych w podpunktach a)-e). 

IV. Zasady informowania o wymaganiach i postępach w nauce. 

1. Wszystkie oceny są jawne podawane uczniom na bieżąco w dzienniku elektronicznym, a 

rodzicom podczas zebrań, dyżurów; 

2. Z wynikami prac pisemnych uczeń zapoznaje się na lekcji, a rodzice podczas dyżuru 

konsultacyjnego lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem; 

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

szkolnego; 

4. O zagrożeniu oceną niedostateczną semestralną i roczną nauczyciel informuje ucznia 

i wychowawcę, a ten na miesiąc przed klasyfikacją przekazuje informacje rodzicom; 

5. W razie zastrzeżeń rodziców (opiekunów prawnych) do oceny rocznej obowiązuje 

procedura określona przez statut szkoły. 

V. Zasada wystawiania oceny śródrocznej i rocznej: 

1. Ocena śródroczna jest oceną ważoną wystawianą na podstawie ocen bieżących. 

2. Ocena roczna jest oceną ważoną wystawianą na podstawie ocen bieżących za I i II semestr.  

3. Średnia ważona jest oceną wyjściową do wystawienia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej, 

przy czym oceny otrzymują następujące wagi: 

 Sprawdziany,  prace przy komputerze o charakterze sprawdzianów – waga 1 

 Prace wykonywane przy komputerze sprawdzające zakres wiadomości do 3 tematów 

lekcyjnych – waga 0,8 

 Inne (oceny wynikające z plusów, prace domowe, referaty, opracowania itp.) – waga 

0,5 

 

 

 


