
Przedmiotowy system oceniania z fizyki 

w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. 

I. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o 

Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

II. Przedmiotem oceniania są: 

1. wiadomości, 

2. umiejętności, 

3. postawa ucznia  i jego aktywność. 

III. Cele oceniania: 

1. Przekazanie uczniom i rodzicom informacji pomagających gimnazjalistom 

w dalszym uczeniu się. 

2. Poinformowania ucznia i jego rodziców o poziomie jego osiągnięć 

edukacyjnych i postępach w tym zakresie, trudnościach i uzdolnieniach. 

3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

4. Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

5. Wdrażanie do systematycznej pracy. 

IV. Formy oceniania wiadomości i umiejętności ucznia: 

1. Odpowiedzi ustne. 

2. Prace kontrolne. 

3. Kartkówki. 

4. Prace domowe. 

5. Prace długoterminowe (referaty, projekty, prezentacje). 

6. Aktywność na lekcjach (praca na lekcji, w grupach, ćwiczenia praktyczne). 

7. Inne formy (udział w konkursach, wykonywanie prac dydaktycznych, 

pomoc nauczycielowi w przygotowaniu zajęć). 

Prace kontrolne nauczyciel zapowiada co najmniej  tydzień przed planowanym 

terminem. Przed pracą klasową jest lekcja powtórzeniowa. 

Nauczyciel jest zobowiązany oddać sprawdzone prace w ciągu 2 tygodni. 

Sprawdzone prace pisemne uczniowie otrzymują do domu.  

 



Prace klasowe są obowiązkowe, nieobecny uczeń ma obowiązek ją napisać w 

terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń może poprawić każdą ocenę  ze 

sprawdzianu.  Ocena poprawiona jest wstawiona do e-dziennika zamiast oceny 

poprzedniej. 

Kartkówki nie wymagają zapowiedzi i ustalania terminu, czas ich trwania to 10-15 

minut. Obejmują one materiał z 3 ostatnich lekcji. Uczeń nieobecny na kartkówce ma 

obowiązek napisać ją w terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń może poprawić 

wszystkie oceny niedostateczne uzyskane z kartkówek, inne oceny po uzgodnieniu z 

nauczycielem. 

 Uczeń może zgłosić 3 razy w ciągu semestru bez podania przyczyny, 

nieprzygotowanie do lekcji, brak pracy domowej, brak zeszytu. 

Praca na lekcji i aktywność oceniana jest + lub -, które są przeliczane są na oceny w 

sposób: 

+ + + + + + 6,      + + + + + 5,     + + + + 4,     + + + 3,      + + 2,  - - - 1. 

 

V. Ocenianie prac uczniów z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

1. Uczniowie posiadający opinie poradni o specyficznych trudnościach w 

uczeniu się są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję stosuje się 

zasady wzmacniania poczucia własnej wartości i doceniania małych 

sukcesów. 

3. W czasie prac pisemnych dopuszcza się inną formę zadań (zadania na 

dobieranie, z luką, niedokończonych zadań itp.) lub zadania o niższym 

stopniu trudności i przedłużony czas pracy. 

 

 

 

 

 

 



VI. Ogólne zasady organizacji procesu sprawdzania i oceniania. 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów danej klasy z 

treścią podstawy programowej, wymaganiami na poszczególne oceny, PSO 

oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany do przedstawienia uczniom na każdych 

zajęciach celów ogólnych lekcji oraz formułowania celów do 

poszczególnych etapów. 

3. Nauczyciel sprawdza pod koniec lekcji, czy uczniowie osiągnęli 

zamierzony cel. Dokonuje wspólnie z uczniami podsumowania zajęć. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się w skali stopniowej 1 - 6. 

5. Oceny są jawne dla ucznia i rodzica, wystawiane systematycznie. 

6. Oceny z prac klasowych i kartkówek są wystawiane zgodnie z kryteriami: 

a) 97% - 100%  uzyskanych punktów - ocena celująca 

b) 90% - 96%  uzyskanych punktów - ocena bardzo dobra 

c) 75% - 89%  uzyskanych punktów - ocena dobra 

d) 51% - 74%  uzyskanych punktów - ocena dostateczna 

e) 30% - 50%  uzyskanych punktów - ocena dopuszczająca 

f)   0% - 29%  uzyskanych punktów - ocena niedostateczna 

7. Nauczyciel udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie 

informacji o tym, co zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. Po każdej pracy sprawdzającej umiejętności 

ucznia (kartkówka, odpowiedź ustna, praca domowa) uczeń otrzymuje 

informację zwrotną. 

8. Ocenę śródroczną wystawia nauczyciel z co najmniej 4 ocen bieżących za 

różne formy aktywności. 

9. Ocena śródroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; 

największą wagę mają oceny z prac klasowych, kartkówek, odpowiedzi 

ustnych. Pozostałe oceny są wspomagające. Uwzględniane są postępy 

ucznia, systematyczność, aktywność i samodzielność pracy. 

10.Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną   w  e-dzienniku 



 na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

11.Na miesiąc przed końcem semestru ( roku szkolnego) uczeń i jego rodzice 

uzyskuje informację w e-dzienniku o przewidywanej ocenie niedostatecznej. 

 



VII. Wymagania programowe  i ocena osiągnięć ucznia. 
 

 

 

Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń który: 

 posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, 

 potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 

 umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk, 

 umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy, 

 osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, 

 sprostał wszystkim wymaganiom programowym. 

 

 

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń który: 

 w pełni opanował wiadomości i umiejętności programowe, 

 zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,  

 jest samodzielny-korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

 potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, 

 rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe, 

 sprostał wszystkim wymogom programowym. 

 

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń który: 

 opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania, 

 poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zdań lub problemów,  

 potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie rachunkowe 

i problemowe. 

 

 

Ocenę DOSTATECZĄ otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

 potrafi zastosować wiadomości do rozwiązania zadań z pomocą nauczyciela, 

 zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych, 

 

 

Ocenę DOPUSZCZJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki te nie 

przekreślają dalszego kształcenia, zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne, 

 potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne. 

 

 

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

 nie potrafi rozwiązywać zdań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności nawet z pomocą nauczyciela, 
 nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych.   

Elżbieta Szwed 

         

 



         


