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Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne z fizyki w szkole podstawowej. 
 

 

Ocenianie jest nieodłączną częścią procesu nauczania i uczenia się.  

Służy wspieraniu i motywowaniu rozwoju ucznia. 

 

 

 

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w szkole podstawowej został określony w: 

a. Rozporządzeniu MEN 

b. Programie nauczania 

c. Statucie Szkoły 

d. Szkolnym Systemie Oceniania 

e. Podstawie Programowej 

 

 

2. Ocenieniu podlegają: 

a. sprawdziany pisemne również w formie testów, które zawierają zadania 

zamknięte i otwarte przeprowadzane po zakończeniu danego działu, 

zapowiedziane dwa tygodnie wcześniej 

b. kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji lub obejmujące 

podobną jednostkę tematyczną, zapowiedziane lub niezapowiedziane, mają 

rangę oceny z odpowiedzi ustnej 

c. odpowiedzi ustne. Oceniana jest umiejętność formułowania myśli, stosowania 

terminologii i symboliki fizycznej 

d. aktywność na lekcji – systematyczność, zaangażowanie, samodzielność 

e. praca z książką – samodzielne opracowanie tematu i jego prezentacja 

f. prace dodatkowe – doświadczenia. Brana jest pod uwagę samodzielność, 

planowanie, oryginalność, pomysłowość, prezentacja na forum klasy. 

g. udział w projektach edukacyjnych. 

 

3. W przypadku sprawdzianów pisemnych i kartkówek zostaje przyjęta skala ocen wg 

następujących kryteriów: 

Ocena Poziomy 

Niedostateczna 0% - 33% 

Dopuszczająca 34% - 50% 

Dostateczna 51% - 75% 

Dobra 76% - 90% 

Bardzo dobra 91% - 97% 

Celująca 98% - 100% 

 

 

4. Sprawdziany pisemne oddawane są w terminie do dwóch tygodni. Uczeń  

ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni 

po oddaniu sprawdzianu - zgodnie z WSO. 

5. Wszystkie oceny uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów można poprawiać. 
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6. Uzyskane oceny z kartkówek nie podlegają poprawie, włącznie z ocena 

niedostateczną. 

7. Uczeń może raz w semestrze zgłosić brak przygotowania do lekcji obejmujące: 

a. brak zadania domowego 

b. odpowiedź ustną  

c. kartkówkę niezapowiedzianą 

8. Nie przygotowanie powinno być zgłoszone w trakcie sprawdzenia obecności. 

9. Na zajęciach oraz podczas pisania prac sprawdzających nie wolno uczniowi korzystać 

z kalkulatora wszelkie potrzebne obliczenia znajdują się obok zdania. Brak obliczeń 

wynikających z treści zadania traktowane jest jako brak rozwiązania zadania. 

10. Zadania domowe sprawdzane mogą być na zasadzie kilku minutowych wejściówek, 

które traktowane są na równi z oceną z kartkówki, a oceny wpisywane są  

do dziennika. 

11. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny 

znajdować się zapisy tematów lekcyjnych wraz z opracowaniami, notatki z lekcji, 

zapisy poleceń ustnych i pisemnych, polecenia zadań domowych. Zeszyt powinien 

być prowadzony estetycznie i czytelnie. Brak notatki z lekcji traktowane jest jako brak 

pracy na lekcji i odpowiednio oceniane. 

12. Obowiązkiem ucznia jest także przynoszenie na zajęcia wymaganych podręczników, 

zbiorów zadań i innych materiałów oraz przyrządów pomocniczych. 

13. W przypadku nieobecności ucznia z jednej godziny lekcyjnej ma on obowiązek 

uzupełnić zeszyt na następne zajęcia. W przypadku nieobecności ucznia z dwóch  

i więcej godzin lekcyjnych – zgodnie z WSO. 

14. W razie kłopotów z opanowaniem materiału i umiejętności z przedmiotu uczeń może 

zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Istnieje możliwość wspólnego ustalenia 

warunków pomocy jako programu wspomagającego. 

15. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne, uzasadnione i na prośbę rodzica, 

ucznia wpijane do dzienniczka uczniowskiego lub zeszytu przedmiotowego. 

16. Wystawienie oceny śródrocznej i rocznej nie jest średnią zdobytych ocen. Dokonuje 

jej na podstawie ocen cząstkowych i w pierwszej kolejności są to oceny ze 

sprawdzianów pisemnych, kartkówek, odpowiedzi ustnych, dodatkowych ocen 

uzupełniających. Brana jest również pod uwagę aktywność na lekcjach, 

systematyczność pracy ucznia, obowiązkowość. 

17. W przypadku, gdy uczeń uzyskał ocenę śródroczną niedostateczną ma on obowiązek 

zgłosić się do nauczyciela przedmiotu w celu zaliczenia tego materiału i ustalenia 

terminu – zgodnie z WSO. 

18. W przypadku uczniów u których po badaniu w poradni stwierdzono dysfunkcje 

rozwojowe typu dysleksja. ograniczenie wymagań praca z uczniem odbywa się 

zgodnie z zaleceniami poradni. 

19. W przypadku ucznia, u którego po wcześniejszych badaniach w poradni stwierdzono 

upośledzenie w stopniu lekkim praca odbywa się w oparciu o program nauczania 

szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim i zaleceniami poradni. 

20. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani  

o podstawowych wymaganiach edukacyjnych z przedmiotu i kryteriach oceniania. 
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Wagi poszczególnych ocen 

 

 

Lp. Nazwa Waga 

1 Sprawdzian 5 

2 Kartkówka 4 

3 Odpowiedź ustna 4 

4 Praca na lekcji 2 

5 Zadanie domowe 1 

6 Aktywność 2 

7 Projekt edukacyjny 4 

 


