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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI 

 

I. Kontrakt między uczniem a nauczycielem fizyki 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO i WSO. 

2.  Głównymi obszarami oceniania są: wiedza i umiejętności ucznia. Na ocenę ma również 

wpływ stosunek ucznia do przedmiotu, tzn. zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji, 

prowadzenie zeszytu, odrabianie zadań domowych oraz udział w konkursach lub 

olimpiadach. 

3. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 

4. Ocena jest jawna dla ucznia i rodzica (opiekuna prawnego). Na prośbę ucznia nauczyciel 

ustalając ocenę powinien ją uzasadnić. 

5.  Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), 

dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1), symbole „nb” – nieobecny, „np.” - 

nieprzygotowany oraz znaki: plus (+), minus (-).  Uczeń może otrzymać również „+”        

i  „-„   z aktywności, które zmieniają się na oceny według  reguły: 4 plusy = bardzo dobry, 

4 minusy = niedostateczny.  

6. Sprawdziany pisemne (45 min.) są obowiązkowe i zapowiadane z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. Do sprawdzianu podawany jest zakres sprawdzanych 

umiejętności i wiadomości. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu 

w terminie ustalonym dla klasy powinien uczynić to w terminie do 2 tygodni po przybyciu 

do szkoły.  

7. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu niesatysfakcjonująca ocenę, ma prawo do 

jednorazowego poprawienia tej oceny w terminie ustalonym przez nauczyciela w ciągu 2 

tygodni. W sytuacji nieobecności usprawiedliwionej ucznia (np.: choroba 

udokumentowana na podstawie zwolnienia lekarskiego, obóz sportowy, zawody) może on 

skorzystać z prawa do ustalenia indywidualnego terminu poprawy. 

8. Wpis „nb” oznacza zaległości ucznia wynikające z nieobecności na kartkówce, 

sprawdzianie lub innej formie kontrolowania wiedzy.  

9. Przy poprawianiu sprawdzianów pisemnych i pisaniu ich w drugim terminie kryteria 

oceniania nie zmieniają się, uzyskana ocena z poprawy wstawiana jest do dziennika. Przy 

ustalaniu oceny na koniec poszczególnych semestrów pod uwagę brana jest ocena wyższa 

(z pierwszego terminu lub z poprawy). 

10. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel omawia w klasie przy ich oddawaniu. 

11. Prac pisemnych nie wolno kserować i fotografować, gdyż są one dokumentem 

dotyczącym oceniania ucznia. 

12. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić bez konsekwencji nieprzygotowanie do 

zajęć („np.”), zgłasza je podczas czytania listy obecności. 



13. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z pisania sprawdzianu lub zapowiedzianej 

kartkówki. Uczeń nieprzygotowany do zajęć, który nie zgłosił nieprzygotowania lub 

wykorzystał oba nieprzygotowania wcześniej, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

14. Oszukiwanie (np. ściąganie lub umożliwianie innym ściągania) podczas odpowiedzi 

ustnych lub prac pisemnych skutkuje oceną niedostateczną. 

15. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym znajdują się notatki z 

lekcji oraz rozwiązania zadań domowych. 

 

II. Formy oceniania oraz ich wagi: 

1. Sprawdziany pisemne – z wagą 3 

2. Kartkówki – z wagą 2 

3. Odpowiedzi ustne i pisemne – z wagą 2 

4. Praca domowa – z wagą 1 

5. Aktywność na lekcji – z wagą 1 

6. Praca długoterminowa (projekty), prace dodatkowe – z wagą 2 

7. Wykonanie przyrządu – z wagą 2 

8. Wysokie wyniki w  konkursach – z wagą  1 - 4 

9. Zadania dodatkowe – z wagą 2  

10. Pozostałe – z wagą 1 

 

W przypadku nauczania zdalnego wagi ocen ulegają zmianie, każda aktywność, za wyjątkiem 

szczególnych osiągnięć, ma wagę 1.  

 

III. Zasady oceniania poszczególnych form aktywności. 

• Sprawdzian pisemny 

1. Sprawdzian pisemny planuje się po zakończeniu każdego działu lub w jego trakcie, jeżeli 

obejmuje on dużą partię materiału. 

2. Sprawdzian pisemny poprzedzony jest lekcją powtórzeniową z przypomnieniem wymagań 

programowych obowiązujących na sprawdzianie. 

3. Każdy sprawdzian pisemny może składać się z zadań zamkniętych, otwartych oraz z 

zadania dodatkowego na ocenę celującą. Każdy sprawdzian pisemny zawiera zadania z 

różnych poziomów wymagań.  

4. Każdy sprawdzian pisemny jest oceniany w terminie określonym przez Statut SP 10 (z 

wyłączeniem dłuższej przerwy w roku szkolnym np. ferie, święta). 

       5. Zadania ze sprawdzianu pisemnego są omawiane przez nauczyciela na lekcji. 

7. Uczeń i jego rodzice (opiekun prawny) mają prawo wglądu do prac na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 10 w Rzeszowie, które są przechowywane przez nauczyciela do końca 

roku szkolnego. 

 



• Kartkówki  

    1. Mają na celu szybkie sprawdzenie wiadomości zarówno teoretycznych, jak i 

  praktycznych oraz kontrolę samodzielności wykonywania prac domowych. 

        2. Obejmują zakres wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich tematów lub pewnej krótkiej 

partii materiału stanowiącej jedną całość. 

        3. Oceniane są według tabeli zamieszczonej w punkcie dotyczącym sprawdzianów  

            pisemnych z wyłączeniem oceny celującej. 

        4. Nieobecność na lekcji, na której odbyła się niezapowiadana kartkówka zwalnia ucznia z 

jej zaliczenia. 

 5. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać zapowiadanej kartkówki w terminie 

ustalonym dla klasy powinien uczynić to w terminie do 2 tygodni po przybyciu do szkoły. 

W przypadku odmowy pisania kartkówki uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

• Odpowiedzi ustne i pisemne 

1. Zakres odpowiedzi obejmuje wiadomości i umiejętności z danego działu. 

2. Pytania, na które udzielana jest odpowiedź powinny obejmować różne poziomy 

wymagań.  

3. Ocena z odpowiedzi jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela na bieżąco. 

 

• Praca domowa  

1. Praca domowa podlega ocenie, trzykrotny, ale zgłoszony przez ucznia, brak pracy 

domowej skutkuje oceną niedostateczną. 

2. Ocena z pracy domowej nie podlega poprawie. 

3. Oceniana jest zawartość rzeczowa, poprawność rozwiązania, nieszablonowy sposób 

rozwiązywania. 

4. Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za błędne rozwiązanie pracy domowej. 

5. Brak zeszytu przedmiotowego traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. 

6. Uczeń, który posiada rozwiązanie zadania domowego w zeszycie, a nie potrafi rozwiązać 

zadania na tablicy, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Jeżeli uczeń został poproszony o wykonanie zadania domowego np. na tablicy lub 

podczas rozmowy z nauczycielem a  nie zgłosił braku pracy domowej i jej nie potrafi 

wykonać, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

• Aktywność na lekcji 

        Ocena aktywności na lekcji obejmuje:  

   - częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi; 

   - prawidłowe rozwiązywanie zadań; 

   - pracę grupy, która poprawnie rozwiązała zadany problem. 

 



• Prace długoterminowe ( projekty ), prace dodatkowe 

        1. Przez prace długoterminowe rozumie się prace wykonywane po zajęciach  

            lekcyjnych, często wykraczające poza zakres treści programowych. 

        2. Wspólnie z uczniami ustalane są: obszar zagadnień, terminy realizacji oraz   

             kryteria oceniania. 

  3. Ocenie podlegają: 

- współpraca w grupie i wkład pracy poszczególnych członków grupy (w przypadku 

prac grupowych); 

- wykorzystanie źródeł informacji; 

- trafność doboru treści; 

- estetyka wykonania; 

- sposób prezentacji; 

- wywiązanie się z ustalonych terminów. 

 

• Udział w konkursach 

2. Udział konkursach jest nieobowiązkowy i dobrowolny. 

3. Uczniowie biorący udział w konkursach wieloetapowych za zakwalifikowanie się 

    do kolejnego etapu otrzymują ocenę cząstkową: 

• I etap – celującą z wagą 2 

• kolejne etapu – celującą z wagą 4 

4. Uczniowie biorący udział w konkursach jednoetapowych za odpowiednią liczbę 

             punktów ustaloną przez nauczyciela otrzymują ocenę bardzo dobrą.  

      5.  Uczeń otrzymuje ocenę celującą na koniec roku, jeżeli odnosił sukcesy w konkursach  

         fizycznych lub olimpiadzie. 

 

IV.  W przypadku sprawdzianów, kartkówek lub odpowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę 

punktową (zgodną z zapisami Statutu SP 10) przeliczaną na oceny cyfrowe według 

kryteriów: 

 

uzyskanie oceny bardzo dobrej oraz wykonanie wskazanych, dodatkowych zadań  

o podwyższonym stopniu trudności    - celujący  

100% - 90%  bardzo dobry 

89% - 75%   dobry 

74% - 50% - dostateczny 

49% - 30% - dopuszczający 

29% - 0% - niedostateczny 

 

 

 



V. Formy przekazywania informacji zwrotnej. 

1. Nauczyciel – uczeń: 

   - nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania na początku roku   

szkolnego (zapis w dzienniku lekcyjnym); 

 - nauczyciel motywuje uczniów do dalszej pracy; 

 - nauczyciel informuje uczniów na bieżąco o ich postępach w nauce.  

    2. Nauczyciel – rodzice: 

  - na początku każdego roku szkolnego nauczyciel poprzez uczniów informuje rodziców  

(opiekunów prawnych) o wymaganych kryteriach oceniania, 

 - informacja o postępach w nauce jest przekazywana rodzicom (opiekunom prawnym) poprzez 

osobę wychowawcy w formie kartki z ocenami; 

  - na prośbę rodzica (opiekuna prawnego) nauczyciel informuje o aktualnych postępach w nauce 

ucznia; 

- rodzice uzyskują informacje na temat postępów ucznia w nauce poprzez dostęp do dziennika 

elektronicznego; 

 - nauczyciel dostarcza informacji o trudnościach w nauce oraz o uzdolnieniach ucznia; 

    - nauczyciel daje wskazówki do pracy z uczniem. 

 

VI. Kryteria wystawiania oceny semestralnej i końcoworocznej. 

1. Propozycja oceny klasyfikacyjnej jest konsekwencją ocen uzyskanych przez ucznia ze 

sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac dodatkowych oraz innych form 

aktywności podlegających ocenie w trakcie trwania semestru. Ponad to bierze się pod 

uwagę pozostałe aspekty oceniania czyli aktywność ucznia na zajęciach, frekwencję, 

systematyczność i zaangażowanie w proces samokształcenia. W przypadku oceny rocznej 

nauczyciel ponadto bierze pod uwagę ocenę za pierwszy semestr. 

2. Nauczyciel ocenę semestralną i końcoworoczną ustala z uwzględnieniem średniej 

ważonej ocen cząstkowych wyliczoną przez dziennik elektroniczny. Przy ocenianiu 

nauczyciel uwzględnia również możliwości intelektualne ucznia, wkład pracy i 

zaangażowanie oraz orzeczenie z poradni. 

3. Końcoworoczna ocena może być pozytywna jeżeli uczeń uzyskał pozytywne oceny z 

każdego z 2 semestrów   

4. O zagrażającej ocenie niedostatecznej uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) 

informowani są na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

5.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

6. Nauczyciel może podwyższyć uczniowi ocenę roczną w szczególnych sytuacjach, np.: za 

aktywny udział ucznia w konkursach matematycznych i osiągnięcia w tym zakresie. 

 

VII. Sposoby poprawiania ocen i uzupełniania braków. 

1. Uczeń zgłasza chęć poprawienia oceny ze sprawdzianów pisemnych. 



2. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnienia zeszytu przedmiotowego   

            w terminie ustalonym z nauczycielem. 

3. Uczeń, aby poprawić uzyskaną na I semestr ocenę niedostateczną otrzymuje wymagania, 

który musi opanować na ocenę dopuszczającą w terminie i formie ustalonej przez 

nauczyciela. 

4. Niezaliczenie I semestru może być podstawą do otrzymania niedostatecznej oceny 

rocznej. 

5. Uczeń, aby poprawić uzyskaną na koniec roku ocenę niedostateczną otrzymuje 

wymagania na każdą ocenę.   

6. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z fizyki jest opisany w Statucie SP 10 w $ 4a.  

 


