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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI 

1. Przedmiot oceniania: 

a) umiejętności i wiadomości ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

dla szkoły podstawowej z fizyki;  

b) zachowanie ucznia. 

2. Wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane są poprzez: 

a) prace klasowe: 

 z całego działu tematycznego,  

 zapowiedziane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem  

i są wpisane do dziennika elektronicznego; są także poprzedzone lekcjami 

utrwalającymi, wyjaśniającymi i powtórzeniowymi,  

 kryteria pracy są jawne i znane uczniowi,  

 sprawdzenie i omówienie prac pisemnych odbywa się w ciągu 2 tygodni od daty 

ich napisania; sprawdzone i ocenione prace, nauczyciel udostępnia do wglądu 

uczniom i rodzicom w siedzibie szkoły. Na pisemną prośbę rodziców  

(w dzienniku elektronicznym) prace klasowe mogą być wypożyczone do domu  

i zwrócone na następnej lekcji. Jeżeli praca nie zostanie oddana zgodnie  

z umową, nie będzie możliwości wypożyczenia kolejnych prac. 

 uzyskane oceny wpisuje do dziennika nadając im odpowiednią wagę, zgodnie  

z ustaleniami zapisanymi w statucie szkoły, 

 są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, 

 nauczyciel omawia ogólnie rodzaje błędów jakie pojawiły się na sprawdzianie  

i wspólnie z uczniami podaje sposoby dochodzenia do prawidłowych rozwiązań 

i wyników, 

 uczeń ma prawo do dodatkowych wyjaśnień i omówienia popełnionych błędów, 

na forum klasy lub w toku indywidualnej rozmowy. 

b) kartkówki  

 niezapowiedziane obejmują zagadnienia z 3ostatnich lekcji,  

 zapowiedziane mogą być z materiału obejmującego więcej niż trzy jednostki  

lekcyjne 

 oceny nie podlegają poprawie  

c) wypowiedzi ustne 

d) prace domowe 
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e) praca na lekcji – oceniana jest w formie „+” i „-” (pięć „+” oznaczają ocenę 

bardzo dobrą i odpowiednio odwrotnie: pięć „-” oznacza ocenę niedostateczną) 

f) prace dodatkowe. 

3. Różne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów mają przypisane wagi: 

A) sprawdzian – waga 4 

B) kartkówka – waga 2 

C) odpowiedź ustna – waga 2 

D) aktywność – waga 2 

E) praca dodatkowa – waga 2 

F) praca domowa – waga 2 

G) konkursy – waga 2-5 

4. Prace pisemne oceniane są wg skali: 

0-29% ocena niedostateczna 

30-49% ocena dopuszczająca 

50-69% ocena dostateczna 

70-89% ocena dobra 

90-100% ocena bardzo dobra 

ocena celująca - co najmniej 91% + prawidłowo wykonane zadanie dodatkowe 

o podwyższonym stopniu trudności. 

5. Uczeń ma prawo 2 razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji przed jej 

rozpoczęciem (nie dotyczy prac klasowych i zapowiedzianych kartkówek). 

6. Uczeń, który jest nieobecny, ma obowiązek uzupełnić notatki w zeszycie i luki  

w wiedzy w czasie 7 dni po powrocie do szkoły. 

7. W razie nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek go zaliczyć w ciągu  

2 tygodni od momentu przyjścia do szkoły. Jeżeli uczeń nie wykaże inicjatywy 

odnośnie ustalenia terminu pisania zaległej pracy, pisze ją w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. 

8. Uczeń, który uzyskał niezadowalającą ocenę ze sprawdzianu może poprawić tę ocenę, 

przystępując jednokrotnie do poprawy sprawdzianu w ustalonym z nauczycielem 

terminie. 

9. W indywidualnych przypadkach sprawdzian poprawkowy może być zastąpiony ustną 

odpowiedzią z materiału całego działu tematycznego. 
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10. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny z poprawy niższej od oceny  

ze sprawdzianu, wpisuje się „brak poprawy”(bp). Jest to informacja dla nauczyciela  

i rodzica o przystąpieniu ucznia do poprawy i o jej wyniku. 

11. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcowo rocznej brany jest pod uwagę stopień 

opanowania poszczególnych działów tematycznych, określony przez oceny  

ze sprawdzianów, odpowiedzi, prac domowych.  

Średnią ważoną wyliczoną przez dziennik elektroniczny uwzględnia się jako pomoc 

przy wystawianiu oceny. Kryteria wystawiania poszczególnych ocen są następujące: 

celujący – uczeń spełnia kryteria oceny „bardzo dobry”, w wysokim stopniu opanował 

wiedzę i umiejętności określone programem nauczania, twórczo rozwiązuje problemy 

omawiane podczas zajęć, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami  

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych; 

bardzo dobry – uczeń w pełni opanował podstawowy zakres wiadomości  

i umiejętności, samodzielnie rozwiązuje zadania postawione przez nauczyciela, 

wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe, jest aktywny, 

dobry – uczeń podstawowe zadania wykonuje samodzielnie, a zadnia trudniejsze  

przy pomocy nauczyciela, pracuje systematycznie i jest aktywny, 

dostateczny – uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności 

umożliwiający postępy w dalszej edukacji szkolnej, pod kierunkiem nauczyciela 

potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji i wykonań proste zadania, 

wykonuje prace domowe i wykazuje się aktywnością, 

dopuszczający – uczeń ma braki w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności, 

ale może je uzupełnić w późniejszym terminie; przy pomocy nauczyciela potrafi 

wykonać zadnia o niewielkim stopniu trudności, które wymagają od niego 

zastosowania podstawowych umiejętności, 

niedostateczny – uczeń nie opanował podstawowego zakresu wiadomości  

i umiejętności, nie jest w stanie rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności 

nawet przy pomocy nauczyciela, a ponadto nie przejawia chęci do pracy. 

12. Uczniowi przysługuje prawo odwołania od oceny końcowo rocznej, na zasadach  

i w trybie określonym w Statucie Szkoły Podstawowej nr 12. 
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