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Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.  

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 

obowiązującym  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Rybniku oraz podstawą 

programową z fizyki.  

 

1. Cele nauczania fizyki: 

• poznawanie praw przyrody, 

• kształtowanie wrażliwości na piękno i wartość przyrody, 

• poznawanie podstawowych praw opisujących zjawiska fizyczne, 

• prezentowanie własnych obserwacji, eksperymentów i przemyśleń, 

• wykorzystanie wiedzy fizycznej w praktyce życia codziennego, 

• kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem fizycznym, 

• kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, 

• wdrażanie do logicznego myślenia uczniów, 

• kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych, 

• kształtowanie umiejętności pracy w zespole, 

• kształtowanie rzetelności i dokładności wykonywania doświadczeń. 

 

2. Ocenianie obejmuje: 

Oceniając wiedzę ucznia nauczyciel na lekcjach fizyki zwraca uwagę na: 

- kształcenie pojęć fizycznych – sprawdzanie stopnia ich zrozumienia, o umiejętność 

zastosowania poznanych wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych, 

- sposób rozwiązywania zadań fizycznych, stosowanie odpowiednich metod, 

- umiejętność korzystania z podręcznika i innych źródeł informacji, 

- umiejętność matematyzowania treści problemowych z fizyki. 

 

Przedmiotem oceny są wiadomości, umiejętności oraz aktywność. 

 

3. Pomiar osiągnięć edukacyjnych uczniów z fizyki obejmuje następujące 

narzędzia: 

- sprawdzian (waga 3) - poprzedzony powtórzeniem wiadomości, zawsze zapowiedziany z 

co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, obejmuje cały dział nauczania fizyki.  

            

            Uczeń ma obowiązek przystąpić do wszystkich zaplanowanych przez nauczyciela 



sprawdzianów. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności jednodniowej, 

zobowiązany jest przystąpić do sprawdzianu na następnej lekcji. Jeżeli uczeń nie pisał 

sprawdzianu z powodu dłuższej nieobecności, zobowiązany jest do sprawdzianu w ciągu 

tygodnia od dnia powrotu do szkoły. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec 

przedłużeniu.  

 

-  osiągnięcia w konkursach - etap pozaszkolny (waga 3)  

 

- odpowiedź ustna (waga 2) - uczeń odpowiada z materiału aktualnie przerabianego. 

Nauczyciel może też odpytywać ustnie na oceny na lekcjach powtórkowych.  

            Na ocenę ma wpływ: samodzielność odpowiedzi, udzielenie konkretnej odpowiedzi, 

ogólna orientacja w temacie, swobodne posługiwanie się poznanymi pojęciami, umiejętność 

wysławiania się. Uczeń ma prawo nie odpowiadać ustnie w pierwszym dniu po jego 

nieobecności w szkole. 

 

- kartkówka (waga 2) - krótkie – do 15 minut – prace pisemne dotyczące bieżącego 

materiału ( max. z trzech ostatnich lekcji ). Kartkówki mogą być niezapowiedziane.  

Uczeń ma prawo nie pisać kartkówki, jeżeli odbywa się ona w pierwszym dniu po jego 

dłuższej nieobecności w szkole. 

 

- zadania domowe (waga 1) - obowiązkowe (dla wszystkich uczniów) oraz dodatkowe (dla 

zainteresowanych przedmiotem i chętnych uczniów). Uczeń zobowiązany jest systematycznie 

odrabiać zadania domowe.  

           Trzykrotnie w półroczu uczeń ma prawo do braku zadania domowego, który zgłasza 

nauczycielowi przed lekcją. Każdy brak nauczyciel zaznacza w dzienniku symbolem "bz ". 

Każdy kolejny brak skutkuje oceną niedostateczną.  

 

- aktywność, praca na lekcji, udział w konkursach szkolnych (waga 1) - uczeń, który 

aktywnie uczestniczy w zajęciach otrzymuje plus (+).  

             Uczeń, który skorzystał z dodatkowych źródeł informacji, wykonał prezentację, 

plakat, planszę, gazetkę itp. wnosząc twórczy wkład w przebieg zajęć lub samodzielnie 

rozwiązuje postawione na lekcji zadanie problemowe, otrzymuje w zależności od stopnia 

złożoności ocenę bardzo dobrą, celującą albo znak plus (+). Ocena z aktywności obejmuje 

także ocenę za pracę w grupach. Uczeń, który wnosi twórczy wkład w wykonanie zadań 

przydzielonych grupie, prezentuje wyniki pracy grupowej lub pomaga w wykonaniu zadań 

innym członkom grupy otrzymuje plus (+) lub ocenę bardzo dobrą.  

 

Trzy plusy skutkują otrzymaniem oceny bardzo dobrej, cztery + bardzo dobry, pięć plusów 

skutkują otrzymaniem oceny celującej. 

 

           Uczeń może uzyskać ocenę bardzo dobrą lub celującą za udział w konkursach 

przedmiotowych. 

  

               Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania się do lekcji w półroczu, które 

zgłasza nauczycielowi przed lekcją. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować 

oceną niedostateczną 



 

4. Ogólne kryteria oceniania na lekcjach fizyki: 

Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,  

- nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,  

- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności. 

 

Ocenę dopuszczającą - otrzymuje uczeń, który: 

 - ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia,  

- zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,  

- podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia,  

- rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy pomocy nauczyciela,  

- potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,  

- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne,  

- językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,  

- prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy. 

 

Ocenę dostateczną - otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania (występują tu jednak braki),  

- stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,  

- zna prawa i wielkości fizyczne,  

- podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,  

- opisuje proste zjawiska fizyczne,  

- ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce, 

- podaje podstawowe wzory,  

- podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,  

- stosuje prawidłowe jednostki,  

- udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,  

- podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,  

- potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciel,  

- językiem przedmiotu posługuje się z usterkami. 

Ocenę dobrą - otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

(mogą wystąpić nieznaczne braki),  

- rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami, 

- rozumie związki między wielkościami fizycznymi,  

- sporządza wykresy,  

- podejmuje próby wyprowadzania wzorów,  

- rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,  

- przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,  



- rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe,  

- wykonuje konkretne obliczenia, również na podstawie wykresu (przy ewentualnej 

niewielkiej pomocy nauczyciela),  

- potrafi sporządzić wykres, 

- potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie. 

Ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń, który: 

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,  

- zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach,  

- swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,  

- stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je w 

praktyce,  

- wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,  

- wyciąga wnioski,  

- podaje nieszablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie, 

- rozwiązuje nietypowe zadania,  

- operuje kilkoma wzorami,  

- interpretuje wyniki np. na wykresie,  

- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, 

wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów,  

- poprawnie posługuje się językiem przedmiotu, udziela pełnych odpowiedzi na zadawane 

pytania problemowe.  

Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który: 

- samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. 

rozwiązując dodatkowe zadania, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),  

- formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,  

- wzorowo posługuje się językiem przedmiotu, udziela oryginalnych odpowiedzi na 

problemowe pytania,  

- swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,  

- osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

5. Kryteria oceniania prac pisemnych: 

Sprawdziany, testy i kartkówki są oceniane wg następującej skali procentowej: 

● ocena celujący:  100 - 98 % - maksymalnej liczby punktów, 

● ocena bardzo dobry : 97 - 90 % maksymalnej liczby punktów, 
● ocena dobry : 89 - 75 % maksymalnej liczby punktów, 
● ocena dostateczny : 74 – 50 % maksymalnej liczby punktów,  

● ocena dopuszczająca : 49 - 30 % maksymalnej liczby punktów, 
● ocena niedostateczna : 29 - 0 % maksymalnej liczby punktów. 

 

Uczeń uzyskuje " + " do odpowiedniej oceny, jeśli zdobył maksymalną ilość punktów z 

pułapu. 

Uczeń uzyskuje " - " do odpowiedniej oceny, jeśli zdobył minimalną ilość punktów z pułapu.  

 

 



Rodzice ucznia mają prawo wglądu w prace swego dziecka podczas zebrań klasowych lub w 

terminie ustalonym z nauczycielem. Nauczyciel przechowuje prace pisemne do końca roku 

szkolnego. 

 

6.  Ocena śródroczna i roczna. 

Oceny śródroczna i roczna wyliczane są za pomocą średniej ważonej.  

 

Przyjmuje się następujące kryteria ocen śródrocznych i rocznych według wartości: 

● poniżej 1,60 – niedostateczny, 

● od 1,61 – 2,60 – dopuszczający, 

● od 2,61 – 3,60 – dostateczny, 

● od 3,61 – 4,60 – dobry, 

● od 4,61 – 5,40 – bardzo dobry, 

● od 5,41 – 6.00 - celujący 

 

 

7. Inne postanowienia 
● Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, a w sytuacjach 

uzasadnionych stworzone zostaną indywidualne warunki poprawy wyników i 

uzupełnienia braków edukacyjnych. 

● Sposób prowadzenia zeszytu przedmiotowego jest dowolny i nie podlega ocenie. 

● Uczniowie są na bieżąco informowani o otrzymywanych ocenach, wszystkie oceny są 

jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów. 

● Wszystkie oceny są wpisywane do elektronicznego dziennika lekcyjnego. 
  


