
ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z FIZYKI

 Cele  :
 Strukturyzacja materiału nauczania fizyki,
 Sterowanie procesem nauczania,
 Uzyskiwanie informacji o jakości uczenia się,
 Stworzenie możliwości uczniom poznania własnych osiągnięć,
 Zapobieganie niepowodzeniom w nauce,
 Rozwijanie motywacji do aktywnego udziału w lekcji,
 Wyrabianie odwagi w zadawaniu pytań nauczycielowi.

Zadaniem ZPSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego, i obiektywnego 
oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego indywidualne cechy 
psychofizyczne ucznia oraz pełniącego funkcję informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną.

I. Skala ocen:

STOPIEŃ OZNACZENIE CYFROWE SKRÓT LITEROWY
celujący 6 cel

bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db

dostateczny 3 dst
dopuszczający 2 dop
niedostateczny 1 ndst

II.  Kryteria ocen

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 Pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie 

spełnia kryteriów oceny dopuszczającej a braki w wiadomościach uniemożliwiają 
zdobywanie wiedzy fizycznej.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który z pomocą nauczyciela:
 zna definicje(podaje przykłady definiowanego pojęcia), twierdzenia, wzory 

omówione na lekcji;
 odczytuje dane z diagramów, rysunków, tabel.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który samodzielnie:
 zna definicje(podaje przykłady definiowanego pojęcia), twierdzenia, wzory 

omówione na lekcji;
 odczytuje dane z diagramów, rysunków, tabel.
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Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który z pomocą nauczyciela:
 stosuje definicje, twierdzenia, wzory omówione na lekcji;
 rozwiązuje zadania.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie:
 stosuje definicje, twierdzenia, wzory omówione na lekcji;
 rozwiązuje zadania.

III. Formy sprawdzania i oceniania bieżącego wiedzy i umiejętności uczniów.

1. Nauczyciel na lekcjach fizyki może stosować następujące formy sprawdzania wiedzy i 
umiejętności ucznia:
a) odpowiedzi ustne (min. udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie)
b) prace pisemne w klasie:

 kartkówka dotyczy ostatniej lekcji; bez zapowiedzi; czas trwania do 15 minut;
 sprawdzian dotyczy trzech ostatnich lekcji, zapowiedziany;
 praca klasowa, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona 

wpisem do dziennika, lekcją powtórzeniową; czas trwania 1-2 godziny
 testy różnego typu(otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy), 

zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzający znajomość 
treści problemowych etapami; 

 prace domowe: ćwiczenia, notatki,
c) aktywność na lekcji: 

 praca w grupach(organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, 
zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy); 

 częste zgłaszanie się w czasie lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi;
 rozwiązywanie zadań dodatkowych na lekcji,

d) aktywność pozalekcyjna:
 aktywny udział w zajęciach dodatkowych,
 udział w konkursach i projektach fizycznych.

2. Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanego programu nauczania oraz   
liczby godzin w danej klasie.

3.Prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne i prace domowe są obowiązkowe.

4. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie, teście ma obowiązek ją zaliczyć w 
formie i czasie ustalonym z nauczycielem.

5. Nauczyciel ma obowiązek przedstawić i omówić sprawdzone prace klasowe, sprawdziany, 
testy i kartkówki w terminie do dwóch tygodni roboczych.

 
6. Przy ocenianiu stosuje się następujący 

przelicznik procentowy
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-ocena niedostateczna – 0% do 24%
-ocena dopuszczająca – 25% do 49%
-ocena dostateczna – 50% do 74%
-ocena dobra – 75% do 89%
-ocena bardzo dobra – 90% do 100%
-ocena celująca – otrzymuje, gdy spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą,  a jednocześnie 
umie rozwiązywać zadania wykraczające poza program.
 

7. Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu semestru,
na początku lekcji – podczas sprawdzania listy obecności/

8. Częste nieprzygotowanie (powyżej 2 razy) jest traktowane jako brak wiadomości z danego 
zakresu i podlega ocenie.

9. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy:
 brak pracy domowej,
 nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej.

10. Aktywność na lekcji jest traktowana jako prezentacja umiejętności i wiedzy ucznia i 
podlega ocenie.

11. Za niesamodzielną pracę podczas pomiaru wiedzy i umiejętności uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną.

IV. Kryteria oceniania prac pisemnych z fizyki.

1. Aby zachować maksymalną obiektywność oceny prac pisemnych nauczyciel:
 stosuje punktację za wybór poprawnej metody rozwiązania i konsekwencję w jej 

stosowaniu oraz poprawność wyniku,
 w razie wątpliwości, co do prawidłowości rozumowania ucznia, nauczyciel 

przeprowadza rozmowę w celu ich wyjaśnienia,

V. Formy poprawy oceny niedostatecznej przez uczniów

1. Poprawie podlegają:
a) prace klasowe,
b) testy

2. Uczeń ma prawo do poprawy otrzymanej oceny niedostatecznej w formie i czasie 
ustalonym z nauczycielem.

3. Kartkówki, sprawdziany,  odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie.

VI. Ustalanie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej.

3



1. Ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej dokonuje się na podstawie co 
najmniej czterech ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w wyniku różnych form
sprawdzania jego osiągnięć edukacyjnych.

2. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wyliczoną z 
ocen cząstkowych uzyskanych w danym semestrze.

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z FIZYKI

W  SP 94 IM. JÓZEFA PIŁSUDZKIEGO W WARSZAWIE

OPRACOWAŁA: 
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