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Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i jest jego integralną częścią. 

Zasady ogólne oceniania jak i zasady planowania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek znajdują się 

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

 

 

 

Na pierwszych zajęciach nauczyciel przedmiotu zapoznaje uczniów z odpowiednimi zapisami WSO 

i PSO. Nauczyciel może także wprowadzić własne wymagania przedmiotowe (bardziej 

szczegółowe, np. dostosowane do programu czy innowacji realizowanej w klasie), które nie stoją 

w sprzeczności z zapisami WSO i PSO. Wymagania, o których mowa nauczyciel dyktuje lub 

w formie drukowanej rozdaje uczniom. Uczniowie są zobowiązani do umieszczenia tych wymagań 

w zeszycie przedmiotowym i do zapoznania z nimi rodziców/prawnych opiekunów.  

 

 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen 

 

 

Formy Wagi 

prace klasowe 7-10 

sprawdziany 6 

kartkówki 4 

odpowiedź  3 

aktywność  3 

zadanie domowe 3 

zadanie domowe długoterminowe 4-6 

praca w grupach 1 

osiągnięcia w konkursach 8 

 

 
Powyższy zakres wagowy obowiązuje wszystkich uczących fizyki, przy czym każdy nauczyciel 

sam decyduje o wadze konkretnej oceny (w wyżej przewidzianych ramach) – waga ta może być 

zależna od stopnia trudności zadania lub poziomu klasy. Dla kategorii ocen nieuwzględnionych w 

PSO nauczyciel uczący sam ustala wagę, o której informuje uczniów. 

 

 

2. Zasady oceniania prac pisemnych 

 

Liczba zdobytych punktów w procentach: 
ocena 

praca klasowa sprawdzian i kartkówka 

zadanie dodatkowe brak celująca 

100 -86 100 - 89 bardzo dobra 

85 - 70 89 - 75 dobra 

69 - 50 74 - 50 dostateczna 

49 - 30 49 - 30 dopuszczająca 

29 - 0 0 - 29 niedostateczna 
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Ocenę celującą uczeń otrzymuje wówczas, gdy z części obowiązkowej dostanie ocenę bardzo dobrą a 

ponadto prawidłowo rozwiąże zadanie dodatkowe o zwiększonym stopniu trudności lub wykraczające poza 

treści obowiązkowe. W przypadku uzyskania innej oceny niż bardzo dobra, rozwiązanie zadania 

dodatkowego nie podwyższa oceny.  

 

3. Liczba dopuszczalnych nieprzygotowań (na semestr) 
Uczniowi może zdarzyć się z przyczyn losowych nie odrobić pracy domowej lub nie mieć zeszytu 

przedmiotowego lub nie przygotować się do lekcji dwa razy w ciągu semestru przy dwóch 

godzinach nauczania. 

 

 

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny semestralne i roczne 
 

 

ocena celująca 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

− posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, 

− samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i 

problemowych (np. rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym 

stopniu trudności, 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, 

− sprostał wymaganiom na niższe oceny. 

 

 

ocena bardzo dobra 

 

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, 

− interpretuje wykresy, 

− uogólnia i 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, 

− sprostał wymaganiom na niższe oceny. 

 

ocena dobra 

 

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, 
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− rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz 

próbuje je przekształcać, 

− 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, 

− sprostał wymaganiom na niższe oceny. 

 

 

ocena dostateczna 

 

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, 

− sprostał wymaganiom na niższą ocenę. 

 

 

ocena dopuszczająca 

 

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 wydatnej 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. 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532) przy ocenianiu uczniów uwzględnia 
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się zalecenia wynikające z  opracowanych indywidualnych lub grupowych programów pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych. 

 

 

5. Klasyfikacja semestralna i roczna 
 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciel kieruje się zasadami 

wyszczególnionymi w WSO. W sytuacji, gdy uczeń uzyskał oceny ze wszystkich obowiązkowych 

form sprawdzania wiedzy i umiejętności, ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od średniej 

ważonej: 

 

ocena dopuszczająca – od 1,50 

ocena dostateczna – od  2,50 

ocena dobra – od 3,50 

ocena bardzo dobrą  - od 4,50 

ocena celująca– nie obowiązuje 

 

6. Zmiany w PSO dokonywane są na wniosek członków zespołu przedmiotowego na podstawie 

ewaluacji PSO i WSO oraz pojawiających się zmian w  przepisach  prawa oświatowego mających 

wpływ na ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.  

 


