
Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki 
w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wielkopolskim 

 

1. Założenia ogólne 

 

Przedmiotowe zasady oceniania  obejmują ocenę wiadomości, umiejętności i postaw 
uczniów. Ocenianie odbywa się w sześciostopniowej skali ocen: celujący,  
bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.  Wszystkie 
oceny są jawne, podawane do wiadomości ucznia i zapisywane w dzienniku 
elektronicznym.  
 

2. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenianiu 

 

a) wypowiedzi ustne uczniów – pod względem rzeczowości, stosowania języka 
przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi,  

b) sprawdziany pisemne – przeprowadzane po zakończeniu działu  
i poprzedzone powtórzeniem, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

c) testy kompetencji – obejmujące materiał z kilku działów fizyki, 
d) kartkówki – obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji i zadań domowych,  

nie muszą być zapowiadane, 
e) aktywność na lekcji – wypowiedzi w czasie lekcji, wyciąganie wniosków  

z przeprowadzonych doświadczeń, rozwiązywanie zadań, umiejętność pracy w grupie, 
f) zadanie domowe – zadania obserwacyjne, obliczeniowe, napisanie informacji na 

zadany temat, wykonywanie doświadczeń domowych i przedstawianie na lekcji 
sprawozdań z tych doświadczeń, pomoc innym uczniom w nauce, 

g) prace domowe, prace dodatkowe – referaty, plansze, wykresy, pomoce dydaktyczne, 
itp., 

h) zeszyt przedmiotowy – przejrzystość, systematyczność zapisów, walory estetyczne, 
i) osiągnięcia w konkursach fizycznych – osiągnięcia na poszczególnych etapach 

konkursu przedmiotowego z fizyki i innych. 
 

3. Wagi ocen 

 

Lp. Forma aktywności ucznia waga 
1.  Aktywność, praca na lekcji 1 
2.  Praca w grupach 2 
3.  Zeszyt przedmiotowy 2 
4.  Zadanie domowe 2 
5.  Odpowiedź ustna 3 
6.  Osiągnięcia w konkursach (etap szkolny) 4 
7.  Prezentacja doświadczeń lub pomocy dydaktycznej 3 
8.  Kartkówka (z 2 – 3 ostatnich tematów) 3 
9.  Rozwiązanie zadania problemowego lub rachunkowego 2 
10.  Osiągnięcia w konkursach ( etap rejonowy) 5 
11.  Praca klasowa (sprawdzian)  5 



-materiał z jednego rozdziału 
12.  Test kompetencji 6 
13.  Osiągnięcia w konkursach (etap wojewódzki) 6 
 
 

4. Szczegółowe rozwiązania dotyczące form uczniowskich aktywności 
 

a) uczeń ma prawo poprawić ocenę  ze sprawdzianów pisemnych w formie i terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela. Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika obok oceny 
uzyskanej poprzednio (pozytywna ocena z poprawy nie likwiduje wcześniejszej oceny), 

b) ocenę niedostateczną na półrocze uczeń  może poprawić w  czasie  wyznaczonym przez 
nauczyciela (zazwyczaj jest to trzeci tydzień nowego półrocza), natomiast roczną ocenę 
niedostateczną  uczeń może poprawić na egzaminie poprawkowym (ostatni tydzień 
sierpnia), 

 
5. Dostosowanie przedmiotowych zasad oceniania do potrzeb uczniów  

z dysfunkcjami 
 
Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się, posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego 
oraz z dysfunkcjami, są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 
 

6. Nieprzygotowanie uczniów do lekcji – ustalenia 
 
Raz w półroczu uczeń może zgłosić, że nie jest przygotowany do lekcji, nie dotyczy  
to jednak lekcji powtórzeniowych i zapowiedzianych sprawdzianów.  
Brak przygotowania należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji; fakt ten zostaje 
odnotowany w dzienniku (nie ma wpływu na ocenę końcową). Każde następne 
nieprzygotowanie do lekcji  może zakończyć się oceną niedostateczną. 

 
7. Wybrane kryteria oceniania aktywności ucznia 

 
a) prace pisemne będą oceniane według następującej skali: 
             

ocena kryterium % 
celujący 96 - 100 
bardzo dobry 85 -  95 
dobry 71 -  84 
dostateczny 51 -  70 
dopuszczający 41 -   50 
niedostateczny   0 -   40 

        
b) każda  ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę: 
 
c) na każdą lekcję uczeń powinien przynosić  podręcznik i zeszyt do fizyki,     
 
d) w  przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek 

napisać zaległą pracę w terminie uzgodnionym z nauczycielem (standard - do 2 tygodni 



od powrotu do szkoły). Jeśli uczeń nie zaliczy pracy w ustalonym terminie otrzymuje z tej 
pracy ocenę niedostateczną, 

 
e) brak zadania domowego traktuje się jako brak przygotowania do lekcji. Brak zeszytu,                               

gdy było zadane zadanie domowe traktuje się jako brak zadania, 
  
f) uczniowie otrzymują oceny celujące za udział w konkursach przedmiotowych. Za udział 

w finale wojewódzkim konkursu uczeń otrzymuje ocenę celującą na koniec roku 
szkolnego, 

 
g) podstawą do wystawienia oceny na półrocze i koniec roku jest ocena wynikająca ze   

średniej ważonej. Uwzględniając zaangażowanie, wkład pracy, postępy oraz  gotowość do 
zdobywania nowych wiadomości i umiejętności przez  ucznia, nauczyciel ma możliwość 
podwyższenia oceny, 
 

h) rodzic ma prawo wglądu do ocenionej pracy pisemnej swojego dziecka i informacji          
o popełnionych błędach, 

 

8. Wymagania na oceny szkolne 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 samodzielnie rozwiązuje konkretne problemy zarówno w czasie lekcji jak i w pracy 
pozalekcyjnej, 

 samodzielnie projektuje i wykonuje doświadczenia potwierdzające prawa fizyczne, 
 rozwiązuje złożone zadania rachunkowe (wyprowadza wzory, analizuje wykresy), 
 umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk, 
 osiąga sukcesy w konkursach fizycznych szczebla wyższego, niż szkolny, 
 jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych  

i dydaktycznych, 
 wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień; potrafi 

udowadniać swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem 
nabytej samodzielnie wiedzy, 

 na lekcjach jest bardzo aktywny,  
 dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł i jest owocem samodzielnych 

poszukiwań i przemyśleń, 
 łączy wiedzę z różnych przedmiotów, 
 potrafi korzystać ze źródeł informacji i samodzielnie zdobywać wiadomości, 
 systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji, 
 pomaga innym uczniom w nauce. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 
 w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 
 wykorzystuje różne źródła wiedzy, 
 posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystywanie w nowych 

sytuacjach, 
 łączy wiedzę z pokrewnych przedmiotów, 
 sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji, 
 potrafi korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiadomości, 
 samodzielnie rozwiązuje zadania rachunkowe i problemowe, posługując się nabytymi 

umiejętnościami, 



 potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne, 
 bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy  i umiejętności 

przedmiotowych, 
 rozwiązuje zadania dodatkowe, 
 potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo – skutkowych, 

wykorzystuje wiedzę przewidzianą programem nie tylko z jednego przedmiotu, 
 jest aktywny na lekcjach 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 
 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania, zna definicje, fakty i pojęcia; stosuje język przedmiotu, 
 potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 
 inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania  

o pewnym stopniu trudności, 
 rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe, 
 poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych, 
 potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 
 wykazuje się aktywnością na lekcjach. 

 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 
 potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 
 potrafi wykonać proste doświadczenie z pomocą nauczyciela, 
 zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych, 
 jego postawa na lekcjach jest bierna, ale odpowiednio motywowany jest w  stanie przy 

pomocy  nauczyciela wykonywać proste zadania wymagające zastosowania 
podstawowych umiejętności, które umożliwiają edukację na następnym etapie. 
 

Ocenę  dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

 ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

 zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne, 
 z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania, wykonuje proste doświadczenia fizyczne, 

posługuje się pojęciami, 
 
Ocenę  niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
 w  zakresie podstawowej wiedzy  braki są tak duże, że nie rokują one nadziei na ich 

usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela, 
 nie rozumie prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności, 
 nawet przy pomocy nauczyciela  nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy, 
 nie podejmuje prób rozwiązywania zadań, nawet przy pomocy nauczyciela, 
 wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki, 
 braki uniemożliwiają edukację na następnym etapie nauczania. 

 
Opracował Zespół nauczycieli fizyki: mgr Halina Kuś, mgr Aneta Beresińska 


