
Przedmiotowy system oceniania z fizyki 

 

 

1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania.  

2. Wykaz treści kształcenia i umiejętności podawany jest do wiadomości uczniów na 

pierwszej lekcji fizyki. 

3. Ustala się oceny cząstkowe wg następującej skali:  

• 6 – stopień celujący  

• 5 – stopień bardzo dobry  

• 4 – stopień dobry  

• 3 - stopień dostateczny  

• 2 - stopień dopuszczający  

• 1 - stopień niedostateczny  

4. Oceny cząstkowe mogą być wystawiane z + (plusem) lub – (minusem).  

5. Ocenie podlegają:  

- odpowiedzi ustne- co najmniej raz w semestrze, 

 - kartkówki –bez wcześniejszego zapowiedzenia,  

- sprawdziany – wg kryteriów zawartych w WSO,  

- aktywność ucznia, 

- wypowiedzi w trakcie rozwiązywania nowych problemów,  

- zadania domowe,  

- referat,  

- rozwiązanie zadania rachunkowego lub teoretycznego,  

- wykonanie pomocy dydaktycznej.  

6. Sprawdziany są obowiązkowe.  

7. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy.  

8. Kartkówki nie muszą być zapowiadane - obejmują treści programowe z trzech ostatnich 

lekcji. 

9. Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany napisać go w terminie dwóch tygodni 

od dnia powrotu do szkoły. Jeśli tego nie uczyni otrzymuje ocenę niedostateczną.  

10. Sprawdzian napisany na ocenę niższą, niż dobry, uczeń może poprawić w ciągu dwóch 

tygodni od podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia go tylko raz, a brane są pod uwagę 

obydwie oceny.   

11. Kartkówki nie podlegają poprawie.  

12. Przy poprawianiu prac i pisaniu ich w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.  

13. Sprawdziany, kartkówki oceniane są według procentowych proporcji:  

• 100% - 90% - ocena bardzo dobra  

• 89% - 71% - ocena dobra  

• 70% - 51% - ocena dostateczna  

• 50% - 30% -ocena dopuszczająca  

• 29% - 0% - ocena niedostateczna  



Uczeń otrzymuje ocenę celującą jeśli otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie 

dodatkowe. 

14. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia), uczeń ma prawo nie 

być oceniany do 3 dni po powrocie do szkoły, jednakże w tym czasie powinien uzupełnić 

zaległości.  

15. Uczeń ma prawo do jednokrotnego (przy 1 godz. fizyki w tygodniu) lub dwukrotnego 

(przy 2 godz. fizyki w tygodniu) w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (nie 

dotyczy sprawdzianów). Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak ćwiczeń, brak 

pracy domowej, brak gotowości do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych na lekcji.  

16. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 15, uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.  

17. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.  

18. Uczeń, który opuścił powyżej 50% godzin lekcyjnych nie może być klasyfikowany  

z przedmiotu.  

19. O przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej/rocznej uczeń i jego rodzice są 

informowani na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku szkolnego.  

20. O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest na tydzień 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

21. Wypowiedź ustna na poszczególne stopnie:  

- bezbłędna, samodzielna, wykraczająca poza program - celujący  

- bezbłędna, samodzielna, wyczerpująca - bardzo dobry  

- bezbłędna, samodzielna, niepełna - dobry  

- z błędami, samodzielna, niepełna – dostateczny 

 - z błędami, z pomocą nauczyciela, niepełna - dopuszczający  

- stwierdzenie niesamodzielności odpowiedzi - niedostateczny  

22. Oceny są jawne i motywowane na prośbę ucznia.  

23. Uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za wykonane dodatkowe prace, udział  

w konkursie przedmiotowym.  

24. Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w zależności od zaangażowania i trudności 

zadań) uczeń otrzymuje oceny, na które składają się zdobywane systematycznie plusy (cztery 

plusy to ocena bardzo dobra). 


