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METODY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

1. Przedmiotowy system Oceania z fizyki sporządzono w oparciu o :                                                       

Wewnątrzszkolny System Oceniania i podstawę programową. 

2. Ocenie podlegają umiejętności i wiedza określone programem nauczania. 

3. Skala ocen zawiera stopnie od 1 do 6. 

4. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

a) wypowiedzi ustne, odpowiedź ustna z bieżącego działu; 

b) formy pisemne: 

- kartkówki  polegające na sprawdzeniu opanowania umiejętności i wiadomości z 1-3 lekcji 

poprzednich,  

- sprawdziany z działu fizyki, 

- ćwiczenia, zadania; 

c) aktywność na lekcji, czyli zaangażowanie w tok lekcji, udział w dyskusji, wypowiedzi w trakcie 

rozwiązywania problemów, praca na lekcji; 

d) praca w grupie – wykonywanie zadań zespołowych na lekcji; 

e) prace domowe; 

f) prace dodatkowe i prace nieobowiązkowe; 

g) prowadzenie zeszytu. 

5. Nie każda odpowiedź ucznia i nie każde zadanie lub ćwiczenie musi być oceniane. 

W wypowiedzi ustnej oceniane są: samodzielność i poprawność merytoryczna wypowiedzi, 

rozumienie zagadnienia, stosowanie języka fizycznego, umiejętność formułowania hipotez i 

praw fizycznych. 

6. Wypowiedź pisemna wg kryteriów określonych procentowo: 

0 % – 30 % - niedostateczny 

31 % - 50 % - dopuszczający 

51 % - 74 % - dostateczny 

75 % - 90 % - dobry 

91% - 99 % - bardzo dobry 

100% - celujący 

Poza tym:  

- stwierdzenie niesamodzielności pracy skutkuje otrzymaniem stopnia niedostatecznego, 

- w razie nieobecności z powodu długotrwałej choroby uczeń pisze pracę klasową w ciągu 

dwóch tygodni od przyjścia do szkoły, 

- ocena „0” (czyt. zero) oznacza, że uczeń nie wykonał danej pracy w terminie wspólnym dla 
oddziału klasowego i nauczyciel oczekuje na jej wykonanie; ocena taka jest zamieniana na 

ocenę niedostateczną, jeśli praca nie zostanie napisana w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, 

- uczeń nieobecny tylko w dniu pracy klasowej, testu lub kartkówki ma obowiązek napisać tę 
pracę na następnej lekcji fizyki, 

- uczeń ma prawo do poprawienia pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od jej oddania.  

7. Aktywność, zaangażowanie, niektóre wypowiedzi ustne, brak pracy, zgłoszone 

nieprzygotowanie do lekcji lub zgłoszony brak zadania domowego, nieznajomość 

podstawowych praw, reguł czy jednostek mogą być punktowane  „+” i „-”.Trzy "+" 

równoważne są ocenie bardzo dobrej, pięć "+" to ocena celująca, trzy "-" to ocena 

niedostateczna.  



8. Za szczególną aktywność uczeń może otrzymać ocenę.  

9. Praca klasowa jest zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem. 

10. Dwa razy w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji – bez żadnych 

konsekwencji.  Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej, do pracy 

klasowej, sprawdzianu oraz do zapowiedzianej kartkówki. 

11. Uzyskane oceny w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę oceny 

śródrocznej i rocznej. 

12. Oceny ustalane są ze wszystkich ocen cząstkowych z uwzględnieniem WAGI OCEN: 

- praca klasowa, sprawdzian, test, poprawa sprawdzianu - waga 3, 

- kartkówka, odpowiedź ustna - waga 2, 

- zadanie domowe, aktywność, zeszyt,  referat, karta pracy, prezentacja, praca w grupach, 

wykonywanie doświadczeń, prace dodatkowe, pozostałe oceny - waga 1. 

13. Z dniem wprowadzenia zdalnego nauczania wagi ocen ulegają zmianie: 

 sprawdzian, test, poprawa sprawdzianu - waga 2 

 kartkówka, odpowiedź ustna - waga 1 

 zadanie domowe, aktywność, karta pracy, prezentacja, zadanie dodatkowe,  

     doświadczenie  - waga 1 

14. Wystawiając oceny śródroczne i roczne uwzględnia się średnią ważoną . Stosowana jest 

następująca skala średnich ważonych wynikających z ocen cząstkowych:  

6,0 - 5,4 - celujący 

5,3 - 4,6 - bardzo dobry  

4,5 - 3,6 - dobry 

3,5 - 2,6 - dostateczny 

2,5 - 1,6 - dopuszczający 

1,5 - 0    - niedostateczny  

15. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie: 

Wymagania na stopień dopuszczający: 

    treści najłatwiejsze najczęściej spotykane, niezbędne do uczenia się podstawowych 

umiejętności i możliwie praktyczne. 

Na tym poziomie należy zwrócić uwagę na: 

- znajomość niektórych (przydatnych przedmiotowo i międzyprzedmiotowo) wielkości 

fizycznych, pojęć, zależności i praw fizycznych, 

- wskazywanie i rozróżnianie podstawowych zjawisk i procesów fizycznych, 

rozróżnianie wielkości fizycznych i nazywanie jednostek tych wielkości. 

Wymagania podstawowe - stopień dostateczny: 

         treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, najbardziej niezbędne 

na danym i wyższym etapie kształcenia. 

Na tym poziomie kształcenia należy zwrócić uwagę na: 

- znajomość praw, zasad, wielkości fizycznych oraz podstawowych zależności, 

- wykonywanie prostych obliczeń, 

- sporządzanie i korzystanie z wykresów ilustrujących zależności między wielkościami 

fizycznymi, 

- rozumienie sensu fizycznego omawianych wielkości fizycznych, 

- poprawne wyrażanie swoich myśli w prostych przykładach. 

Wymagania na stopień dobry: 

      treści przystępne (średnio trudne), bardziej złożone i mniej typowe, w pewnym stopniu 

hipotetyczne, pośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. 

Obejmują one:  
- sprawne posługiwanie się pojęciami wielkości fizycznych i ich jednostkami,  

- interpretację przebiegu zjawiska w oparciu o poznane prawa i zasady fizyczne, 

- przeprowadzanie kilkuetapowych rozumowań, 

- wykonywanie bardziej skomplikowanych obliczeń, przekształcanie jednostek. 



Wymagania na stopień bardzo dobry: 

       treści trudne do opanowania, złożone i nietypowe, występujące w wielu równoległych 

ujęciach, nie wykazujące bezpośredniej użyteczności w pozaszkolnej działalności ucznia, 

obejmują one:  

- przeprowadzanie skomplikowanych kilkuetapowych rozumowań, również z wykorzystaniem 

wiedzy z innych działów, 

- wykonywanie obliczeń, polegających na przekształcaniu wzorów i jednostek, 

- formułowanie samodzielnych wypowiedzi używając języka fizyki, 

- wykonanie lub opisanie doświadczenia ilustrującego poznane prawa i zasady. 

Wymagania  na stopień celujący: 

Obejmują wszystkie wymagania na stopień bardzo dobry i ponadto uczeń ma osiągnięcia w 

kreatywnym myśleniu, wiedzę i umiejętności oryginalne, twórcze, łączy wiedzę z różnych 

działów fizyki, bierze udział w konkursach i olimpiadach fizycznych szczebla ponad szkolnego.  

 

 

 


