
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI 

 

Opracowany na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

2. Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. 

3. Aktualnie obowiązujących programów nauczania fizyki dla szkół podstawowych. 

 
Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie. 
 
Przedmiotem oceniania ucznia są: 

A. Wiadomości. 

B. Umiejętności. 

C. Postawa. 

D. Aktywność. 

Cele oceniania: 

1. Ocenianie bieżące: 

 - pomóc uczniowi rozpatrywać i rozumieć swoje mocne i słabe strony oraz ukierunkować go do dalszej pracy, 

 - przekazać rodzicom/prawnym opiekunom informacje o postępach ucznia, 

 - dać nauczycielowi informację o efektywności jego nauczania, właściwego doboru materiałów, metod i sposobów nauczania. 

2. Ocenianie okresowe: 

 - przekazać uczniowi informację o jego postępach pod koniec każdej części programu nauki, 

 - dostarczyć informację o postępach ucznia rodzicowi, 

 - dostarczyć informację nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki. 

 

Informacje dla ucznia i rodzica: 

 

1. Metody i formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia na lekcjach fizyki:  

a) prace pisemne: 

- sprawdziany wiadomości z każdego działu,  

- kartkówki  (wg potrzeb z 1-3 jednostek lekcyjnych – zwykle zapowiadane, by uczeń mógł się przygotować), 

- karty pracy, 

b) odpowiedzi ustne,  

c) prace domowe,  

d) praca w grupach,  

e) praca samodzielna ucznia, 

f) prace długoterminowe (albumy, plakaty, projekty, prezentacje multimedialne, pomoce naukowe, plansze dydaktyczne itp.),  

g) aktywność podczas lekcji i pozalekcyjna (konkursy, akcje, zajęcia dodatkowe itp.),  

h) planowanie i wykonywanie doświadczeń, 

i) analiza tekstu źródłowego, 

j) przygotowanie do lekcji. 

 



2. Sposób wystawiania oceny śródrocznej i rocznej. 

 

Ocenę śródroczną i roczną oblicza się wg wzoru: 
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L. p. Forma podlegająca ocenie Waga 

1. 

Sprawdzian:   

 - obejmujący cały dział programowy 

 - obejmujący część działu programowego 

 

4 

3 

2. Kartkówka 2 

3. Karta pracy 2 

4. Odpowiedź ustna 2 

5. Praca domowa  1 

6. Prowadzenie zeszytu 1 

7. 

Aktywność:   - projekty 

- doświadczenia, eksperymenty 

- praca na lekcji (indywidualna lub w grupie) 

- konkursy szkolne/zewnętrzne 

- zajęcia dodatkowe (koło) 

- prace dodatkowe (album, plakat, 

prezentacja multimedialna, plansza 

dydaktyczna, pomoc naukowa) 

- nieprzygotowanie do lekcji 

3 

2 

1 

3/4 

2 

2 

 

 

1 

 

Uwagi: 
 
a) W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisania sprawdzianu w terminie 2 tygodni od momentu powrotu 

do szkoły. 
 

b) Każdy sprawdzian musi być zaliczony przez ucznia. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  

 
c) Nauczyciel może umożliwić uczniowi poprawę 3 sprawdzianów, z których uzyskał on ocenę nie wyższą niż dostateczna  

w terminie  dwóch tygodni od daty otrzymania oceny, przy czym dany sprawdzian uczeń poprawia tylko raz. 
 
d) Podczas wystawiania oceny śródrocznej i rocznej bierze się pod uwagę wszystkie oceny. 
 
e) W przypadku nieobecności ucznia na kartkówce, ma on obowiązek napisania jej, jeżeli tego wymaga nauczyciel. 
 
f) Wyliczona średnia ważona daje nam ocenę: 

od 1,75 do 2,74 dopuszczający  
od 2,75 do 3,74 dostateczny  
od 3,75 do 4,74 dobry 
od 4,75 do 5,74 bardzo dobry 
od 5,75 i powyżej celujący 

 
g) Uczeń w semestrze ma prawo być nieprzygotowany do lekcji (nieodrobiona praca domowa, brak zeszytu, brak pomocy 

potrzebnych do lekcji, nie przyswojenie wiedzy), tyle razy ile wynosi tygodniowy wymiar godzin fizyki w danej klasie. Fakt ten 
zgłasza nauczycielowi po sprawdzeniu listy obecności uczniów (na początku lekcji). Nieprzygotowanie nie obejmuje 
zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów. W przypadku wykorzystania przez ucznia limitu nieprzygotowań każde następne 
skutkuje oceną niedostateczną. 



 
h) Ocena roczna jest wynikiem pracy ucznia przez cały rok.  

 
i) Ocenę śródroczną/roczną nauczyciel wystawia  najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną (uzasadniając ją 

na wniosek ucznia lub rodziców/ prawnych opiekunów).  
 

3.  Sposób uzasadniania oceny śródrocznej/rocznej: 
 

a) Ocena śródroczna lub roczna liczona jest jako średnia ważona ocen bieżących.  
b) Ocena roczna może być wyższa o 1 stopień w stosunku do oceny semestralnej z zastrzeżeniem §73 Statutu Szkoły. 
c) Wagi poszczególnych form podlegających ocenie podawane są uczniom na początku każdego roku szkolnego. 

 
 

4.  Sposób przeliczania punktów z prac pisemnych: 

liczba zdobytych punktów 
 100 %  = punktacja procentowa 

maksymalna liczba punktów do zdobycia 
 

Skala ocen: 

91% - 100% - bdb 
75% -   90% - db 
51% -   74% - dst 
31% -   50% - dop 
  0% -   30% - ndst 

 
5. Aktywność (zaangażowanie, wkład pracy własnej) oceniana jest przy pomocy znaków „+”  i  „-”. Uzyskanie trzech plusów = bdb, 

trzech minusów = ndst.  

6. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który również będzie podlegał ocenie (czytelność i jasność 

zapisów, dokładność i estetyka rysunków, kompletność notatek, staranność). 

7. Nie odrobioną pracę domową uczeń powinien napisać na następną lekcję (zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia  

z tego obowiązku). 

8.  Sposób uzasadniania oceny bieżącej: 

a) Uczeń otrzymuje uzasadnienie oceny (ustne lub pisemne) bezpośrednio przy odpowiedziach ustnych i w czasie pracy  
na lekcji, a z prac pisemnych podczas ich omawiania; 

b) Rodzice/prawni opiekunowie mogą uzyskać uzasadnienie otrzymanej przez ucznia oceny podczas comiesięcznych zebrań 
oraz w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem. Podczas takiego spotkania rodzic ma prawo wglądu  
do ocenionych i sprawdzonych prac pisemnych. 
 

9. Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się na podstawie ustalonych wymagań dla każdego pozytywnego stopnia. Na stopień 

niedostateczny wymagań nie ustala się. 

Wymagania na ocenę: 

- dopuszczającą (wymagania konieczne), 

- dostateczną (wymagania podstawowe), 

- dobrą (wymagania rozszerzające), 

- bardzo dobrą i celującą (wymagania dopełniające). 

 

Wymagania konieczne (K) określają: wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji  

i wykonywanie prostych zadań z życia codziennego. Uczeń potrafi rozwiązywać przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne  

i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki 

fizyki i przydatne w życiu codziennym. 

Wymagania podstawowe (P) określają: wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu 

codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. Uczeń przy niewielkiej pomocy nauczyciela 

potrafi rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 



Wymagania rozszerzające (R) określają: wiadomości i umiejętności średnio trudne, wspierające tematy podstawowe rozwijane 

na wyższym etapie kształcenia. Uczeń potrafi rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzystając przy tym  

ze słowników, tablic, internetu. 

Wymagania dopełniające (D) określają: wiadomości i umiejętności złożone lub o charakterze problemowym, zaliczane najczęściej 

do wyższych kategorii celów kształcenia. Uczeń projektuje i wykonuje doświadczenia potwierdzające prawa fizyczne, rozwiązuje 

złożone zadania rachunkowe (np. wyprowadzanie wzorów, analiza wykresów) oraz przedstawia wiadomości ponadprogramowe 

związane tematycznie z treściami nauczania. 

 

Kryteria ocen: 

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 pozaszkolnych, 
-  sprostał wymaganiom KPRD. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
-  w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 
-  zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach, 
-  jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy, 
-  potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne, 
-  rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe, 
-  sprostał wymaganiom KPRD. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
-  opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
-  poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 
-  potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie lub problem, 
-  sprostał wymaganiom KPR. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
-  opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
-  potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 
-  potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela, 
-  zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych, 
-  sprostał wymaganiom KP. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
- ma niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają 
    możliwości dalszego kształcenia,  
-  zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne, 
-  potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne, 
-  sprostał wymaganiom K. 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
-  nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 
-  nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 
-  nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych, 
- nie sprostał wymaganiom K. 

 

UWAGA: Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny uczniowie będą dostawali od nauczyciela na lekcji, na której 

                  zapowie on sprawdzian z danego działu. 

 

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikacji i promowania określa Statut Szkoły.  

Nauczyciel fizyki 


