
PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  –  FIZYKA 

                               Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 w Katowicach                                       

1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenianiu : 

                               Obowiązkowe prace kontrolne: 

1. sprawdziany/ testy 

                  -  treści z działu tematycznego, zapowiedziane z  tygodniowym wyprzedzeniem 

              2.  kartkówki 

-treści z 3 ostatnich tematów,  w  tym z  zadań domowych, nie muszą być  

 zapowiedziane. 

                3. zadania domowe 

                   -treść z bieżącego materiału 

                                         Pozostałe formy oceniania: 

4. odpowiedź ustna  

- treści z 3 ostatnich tematów, uczeń również sam może zgłosić chęć oceny w tej formie 

5. prace długoterminowe (wytwór) 

- domowe prace np. doświadczalne, obliczeniowe, projekty  i inne formy  

 zapowiedziane z  tygodniowym wyprzedzeniem 

6. przygotowanie/praca na lekcji 

- przygotowanie do lekcji, praca na lekcji w tym zadania wykonywane w czasie lekcji 

 indywidualnie i w grupach 

7. aktywność na lekcji  

                  - zainteresowanie tematem, zaangażowanie ucznia w proces uczenia się 

8. aktywność pozalekcyjna 

- udział w konkursach, wykonanie projektu dodatkowego 

 

2. Kryteria podczas oceniania 

celujący – otrzymuje uczeń, który: 

- biegle posługuje się zdobytymi i utrwalonymi wiadomościami w rozwiązywaniu  

  problemów teoretycznych lub praktycznych zgodnych z podstawą programową z przedmiotu, 

- rozwiązuje trudniejsze zadania, proponuje rozwiązania nietypowe i samodzielnie je wykonuje, 

 -bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, twórczo rozwija własne 

  uzdolnienia i zainteresowania; 

 

bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej, 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,  

-rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie programowej, 

 -potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

 

dobry – otrzymuje uczeń, który: 

- opanował umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości relacji między 

elementami wiedzy z przedmiotu nauczania,  

          - wykazuje się znajomością  i rozumieniem  poznanych pojęć i zjawisk, 

-poprawnie stosuje wiadomości,  

-rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

 



dostateczny – otrzymuje uczeń, który: 

    - opanował podstawowe treści z podstawy programowej w zakresie umożliwiającym  

  postępy w dalszym uczeniu,  

          - wykazuje się znajomością podstawowych pojęć, praw, zjawisk, 

          -rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela; 

dopuszczający – otrzymuje uczeń, który: 

- w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie 

  przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia w ciągu dalszej nauki podstawowej  

  wiedzy z przedmiotu,  

-rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności; 

niedostateczny – otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności  

 określonych podstawą programową, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze  

 zdobywanie wiedzy z przedmiotu,  

-nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim stopniu  

 trudności. 

           - nie wykazuje chęci uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności. 

 

3. Zasady ustalania ocen: 

Praca pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki) -procentowe kryteria oceniania prac: 

0% -   33%   - ocena niedostateczna 

34% - 49 % -  ocena dopuszczająca 

50% - 75 %  - ocena dostateczna 

76% - 90 %  - ocena dobra 

91% - 99 %   - ocena bardzo dobra 

         100 %  - ocena celująca 

Zadania domowe: 

- ocenia się: poprawność wykonania, estetykę oraz wkład pracy ucznia, zgodność z tematem 

Odpowiedź ustna: 

- uczeń otrzyma pytania lub polecenia z zakresu 3 ostatnich tematów ( w tym zad. domowe)  

Prace długoterminowe (wytwór): 

- ocenia się: poprawność wykonania, estetykę oraz wkład pracy ucznia, zgodność z tematem 

Przygotowanie/praca na lekcji: 

             uczeń otrzyma „np.” za:  

 brak przygotowania do lekcji: brak wiedzy z 3 ostatnich tematów, brak zeszytu z notatkami,  

brak potrzebnych  przyborów, brak zadania domowego 

 brak pracy na lekcji: nie wykonuje ćwiczeń lub poleceń nauczyciela, nie notuje,  

odpowiedź, podpowiedź, prowadzenie zeszytu. 

       -  ocenianie: w czasie całego roku trzy „np.” automatycznie zamieniane są na ocenę niedostateczną. 

       - jeden  raz w półroczu uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji tzw „kropka” 

             ( nie jest zamieniane na ocenę, nie dotyczy to zapowiedzianych obowiązkowych prac kontrolnych) 

      -  nie ocenia się: uczniów na pierwszej lekcji po dłuższej,  ciągłej co najmniej tygodniowej  

          usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej chorobą (należy zgłosić przed lekcją),   

Aktywność na lekcji : 

-  ocenia się:  wkład pracy i szczególne zaangażowanie ucznia w proces uczenia się 

Aktywność pozalekcyjna: 

- ocenia się wkład pracy ucznia, uzyskane miejsce w konkursie,  



4. Zasady poprawiania bieżących ocen z obowiązkowych prac kontrolnych 

 

 uczeń może poprawiać każdą ocenę uzyskaną tylko ze sprawdzianów/ testów (pisemnie) 

- do poprawy można przystąpić tylko raz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

  do dwóch tygodni od rozdania prac, 

- poprawa obejmuje taki sam zakres materiału 

- ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika elektronicznego, a przy wystawianiu oceny 

  klasyfikacyjnej bierze się pod uwagę ocenę wyższą. 

- w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel wyznacza dodatkowy termin 

 sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia. 

 -w przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

   i nieobecność ta jest nieusprawiedliwiona, nauczyciel sprawdza wiedzę ucznia w dowolnej 

    formie i bez zapowiedzi. 

 w uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczenia zaległej pracy. 

 W wyznaczonych terminach pisania lub oddania obowiązkowych prac kontrolnych  

           nie ocenia się: uczniów na pierwszej lekcji po dłuższej,  ciągłej co najmniej   

           tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej chorobą (należy zgłosić przed lekcją),   

           uczniów w trudnej sytuacji  losowej (należy zgłosić przed lekcją). 

 

5. Zasada ustalania oceny klasyfikacyjnej: 

 do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny niezbędne są co najmniej 3 oceny bieżące 

 ocena klasyfikacyjna ustalana jest  na podstawie średniej ważonej z ocen bieżących: 

 śródroczna:  na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w pierwszym półroczu 

 roczna: na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w całym roku szkolnym. 

 waga (w) ocen bieżących: 

(w-4): sprawdzian/test  

(w-3): kartkówka, odpowiedź ustna  

(w-2): zadanie domowe, praca długoterminowa, przygotowanie/praca na lekcji, 

            aktywność na lekcji, aktywność pozalekcyjna. 

 ocena klasyfikacyjna: 

O ostatecznej ocenie śródrocznej /  rocznej decyduje nauczyciel po analizie zaangażowania 

 i wkładu pracy ucznia z zastrzeżeniem, że ocena nie może być niższa, niż wynika to z średniej 

 ważonej śródrocznej /  rocznej: 

Tabela zakresów średniej ważonej na poszczególne oceny: 

 

Średnia ważona Ocena śródroczna / roczna 

0,00 – 1,50 niedostateczny  

1,51 – 2,50 dopuszczający 

2,51 – 3,50 dostateczny 

3,51 – 4,50 dobry 

4,51 – 5,50 bardzo dobry 

5,51 – 6,00 celujący 

 

 laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, otrzymują  

  celującą ocenę roczną 

 

6. Procedury dotyczące odwołania się od oceny rocznej oraz  przeprowadzana egzaminów 

poprawkowych i klasyfikacyjnych określa Statut Szkoły. 


