
Przedmiotowy system oceniania – fizyka 

 

 
Część ogólna 

I. Narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

Sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się następującymi metodami: 

• ustne odpowiedzi, 

• kartkówki z bieżącego materiału, 

• pisemne sprawdziany po zamkniętej partii materiału. 

• ćwiczenia praktyczne (doświadczenia uczniowskie, praca grupowa, zadania). 

• prace domowe, 

• pracowanie referatu na zadany lemat. 

• praca i aktywność na lekcji. 

Sprawdzaniu podlegają umiejętności i wiedza. W ogólności: 

• umiejętne stosowanie terminów, pojęć i metod niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym 

kształceniu. 

• wyszukiwanie i stosowanie informacji, 

• wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, 

• łączenie wiedzy teoretycznej / umiejętnościami praktycznymi podczas rozwiązywania problemów, 

• współpraca i komunikowanie się w grupie (przekazywanie informacji, formułowanie pytań, 

organizacja pracy). 

II. Sposoby informowania o wymaganiach. 

Uczniowie otrzymują wymagania na stopnie szkolne z danego przedmiotu zaraz po rozpoczęciu 

roku 

szkolnego- informacje w\ w wywieszone są na tablicy ogłoszeń w gabinecie fizycznym. 

III. Zasady poprawiania stopni. 

• Zgodnie z zapisami WSO uczeń ma możliwość poprawiania ocen 

• Uczeń poprawia prace klasową i sprawdzian tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy, którą 

wpisuje się do dziennika, jak i ocenę poprawiana. 

• Poprawa ocen niedostatecznych z prac klasowych i sprawdzianów odbywa 

się w terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu 2 tygodni od rozdania prac. Pozostałe oceny nie 

podlegają poprawie. 

IV. Inne 

• Ocenę semestralną nauczyciel ustala na podstawie przynajmniej trzech ocen cząstkowych 

widniejących w dzienniku lekcyjnym minimum jeden miesiąc przed radą klasyfikacyjną. 

• Uczeń dwa razy w ciągu semestru może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (o tym fakcie 

informuje nauczyciela na początku rozpoczynających się zajęć). Nieprzygotowanie nie dotyczy 

sprawdzianów, prac klasowych oraz kartkówek. 

• Uczeń ma obowiązek posiadania podręcznika, prowadzenia zeszytu przedmiotowego i posiadania 

przyborów szkolnych. 

• Jeżeli uczeń odmówi pisania sprawdzianu, kartkówki, pracy klasowej, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

• Uczeń, który był z przyczyn usprawiedliwionych nieobecny na zajęciach przez dłuższy czas min. 

10 dni szkolnych ma prawo do kresu ochronnego w czasie którego uzupełnia zaległości w 

terminie 7 dni. 

• Kartkówki nie są zapowiadane 

• Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych 

• Odmowa odpowiedzi ustnej powoduje, że uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

• Sprawdziany, kartkówki muszą być sprawdzone i ocenione w terminie 2 tygodni. 

• Każdy uczeń zna termin pracy klasowej i sprawdzianu co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem oraz zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności.



 

Wymagania na stopnie szkolne 
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

•   posiada wiedzę i umiejętności obejmujące cały program fizyki w danej klasie oraz samodzielnie i 

twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

•   biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 

program nauczania danej klasy, 

•  potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych; formułuje problemy i 

rozwiązuje je w sposób twórczy; dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów fizycznych; 

wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach 

•  potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji; bardzo aktywnie uczestniczy w 

procesie lekcyjnym; wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie 

szkoły i poza nią. 

•  osiąga sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach przedmiotowych co najmniej na szczeblu 

powiatowym.  

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

•  opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie 

(bez treści najbardziej szczegółowych) 

•   sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i bez problemów rozwiązuje 

problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, 

•   bez pomocy nauczyciela potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązania zadań i 

problemów w praktyce, 

•  bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji; potrafi planować i bezpiecznie 

przeprowadzać doświadczenia, sprawnie posługuje się sprzętem laboratoryjnym. 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

•   opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym zrozumienie większości treści, 

•   zna wiadomości o rozszerzonym stopniu złożoności, ale niezbyt trudne, 

•   wykazuje się samodzielnym myśleniem w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych lub 

praktycznych i odpowiednio stosuje zdobyte wiadomości, 

•  potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w 

przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela; jest aktywny na lekcji. 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

•   opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 

uczeniu się przedmiotu, 

•  rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela, 

•  z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, 

wykresy, itp.; wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

•   w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie 

przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy, 

•   rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela- zadania typowe o niewielkim stopniu trudności, 

pod kierunkiem i z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne; wiadomości 

przekazuje w sposób nieporadny, nie używając poprawnej terminologii ; jest mało aktywny na 

lekcji. 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

•   nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych 

programem biologii w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze 

zdobywanie wiedzy, 

•  nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela rozwiązywać zadań o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności. 



•  nie potrafi posługiwać się podstawowymi przyrządami pomiarowymi; wykazuje się brakiem 

systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych; wykazuje się bierną 

postawą na lekcji. 

 

Praca uczniów na lekcji (aktywność) może być oceniana przy pomocy plusów „+” oraz „-”. Pięć 

plusów, które otrzymał uczeń jest zamienianych na ocenę bardzo dobrą, a pięć minusów na ocenę 

niedostateczna 

. 

Przy ustalaniu ocen z testów i sprawdzianów stosuje się następującą, skalę: 

 

dla uczniów bez obniżonych wymagań edukacyjnych: 

 

94% - 100% - celujący 

85% - 93%   - bardzo dobry 

70% - 84%   - dobry 

55% - 69%   - dostateczny 

40% - 54%   - dopuszczający 

0%   - 39%   - niedostateczny 

 

 

dla uczniów w skali dostosowanej do ich możliwości: 

 

94% - 100% - celujący 

85% - 93%   - bardzo dobry 

70% - 84%   - dobry 

55% - 69%   - dostateczny 

40% - 54%   - dopuszczający 

0%   - 39%   - niedostateczny 

 

 

 

                                                                                                                    Andrzej Całko 


