
 

Przedmiotowy system oceniania z fizyki: 

 
 

I. Formy oceniania wiadomości i umiejętności uczniów 

 

 

1. Obowiązkowe: 

a) odpowiedzi ustne i kartkówki są ocenianie równorzędnie; 

b) sprawdziany obejmują zakresem cały dział materiału, 

zapowiedziane są na tydzień wcześniej przed zaplanowanym 

terminem ich napisania. 

c) prace domowe dzielą się na krótkoterminowe i długoterminowe, są 

oceniane w zależności od stopnia ich trudności. 

d) zadania w zeszycie ćwiczeń - Uczeń po każdej lekcji uzupełnia 

zadania w zeszycie ćwiczeń ze zrealizowanego tematu. Nauczyciel 

kontroluje systematyczność odrabianych zadań oraz poprawność ich 

rozwiązania. 

e) przeprowadzenie pracy badawczej i opracowanie ich wyników - 

dotyczy eksperymentalnego zilustrowania zagadnień omawianych 

podczas zajęć lekcyjnych. 

f) zeszyt przedmiotowy - jest prowadzony systematycznie i starannie. 

g) aktywność na lekcji – obejmuje: odpowiedzi na pytania 

problemowe, aktywny udział w trakcie lekcji powtórzeniowej, 

aktywną pracę w grupie, poszukiwanie materiałów związanych z 

bieżącymi tematami zajęć 

Aktywność ta jest odnotowywana za pomocą plusów (+), jej brak za 

pomocą minusów (-), pięć plusów oznacza ocenę bardzo dobrą, pięć 

minusów – ocenę niedostateczną. 

 

 

2. Nadobowiązkowe 

a) Projekt - najczęściej opracowanie referatu lub prezentacji polega na 

jej przygotowaniu lub przedstawieniu na forum klasy. 

b) Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych ocenia 

się oceną bardzo dobrą lub celującą w zależności od ich osiągnięć. 

 



3. Informacje o ocenach i terminach 

1. Uczniowie są informowani na bieżąco o ocenach, plusach i 

minusach. 

2. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu można poprawić w ciągu 2 

tygodni od jej uzyskania podczas konsultacji. 

3. W przypadku, gdy uczeń był nieobecny na zajęciach a klasa w tym 

czasie pisała sprawdzian lub kartkówkę zapowiedzianą ( z trzech 

ostatnich lekcji) uczeń musi ja napisać w ciągu 2 tygodni podczas 

konsultacji, w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

 

4. Zasady oceniania 

1. Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed 

klasyfikacją. 

2. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być 

nieklasyfikowany. 

3. Uczeń w trakcie semestru może być dwa razy nieprzygotowany do 

zajęć bez podawania powodu. Zgłasza je na początku lekcji jeszcze 

przed sprawdzeniem obecności. 

4. Uczeń, który długo był nieobecny w szkole ma prawo nie pisać 

sprawdzianów zapowiedzianych podczas jego nieobecności, terminy 

odrabiania zaległości są ustalane indywidualnie z nauczycielem. 

5. Próby niesamodzielnej pracy ucznia na sprawdzianach i 

kartkówkach kończą się oceną niedostateczną bez możliwości 

poprawy. 

6. Za nieodrobienie pracy domowej zadanej na poprzedniej lekcji 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu. 

 

Prace pisemne oceniane są za pomocą systemu punktowego. Stosuje 

się następujący sposób przeliczania punktów na ocenę szkolną: 

- od 40% do 54% punktów - ocena dopuszczająca 

- od 55% do 69% punktów - ocena dostateczna 

- od 70% do 89% punktów - ocena dobra 

- od 90% do 100% punktów - ocena bardzo dobra 

 



 

Ocena okresowa i roczna jest średnią ważoną wszystkich ocen 

otrzymanych przez ucznia.  

 

1. Wagi ocen cząstkowych:  

aktywność, 

zeszyt, 

zadania 

domowe 

1 

kartkówki,  

odpowiedzi 

ustne 

2 

sprawdzian 3 

 

Dodatkowe zasady: 

 na każdej lekcji uczeń powinien mieć: zeszyt przedmiotowy, 

podręcznik, zeszyt ćwiczeń; 

 uczeń może poprawić przewidywaną roczną ocenę 

klasyfikacyjną, przystępując do rocznego sprawdzianu, z 

którego będzie mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów. Ocena 

najsłabiej napisanego sprawdzianu w ciągu roku zostanie 

zastąpiony oceną rocznego sprawdzianu (o ile będzie ona 

wyższa) i na nowo zostanie ustalona roczna ocena 

klasyfikacyjna. 

 

 
 


