
FIZYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. JANUSZA KORCZAKA W PYRZYCACH
 

NARZĘDZIA I WARUNKI POMIARU OSIĄGNIĘĆ

a) Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 
 prace klasowe, 
 sprawdziany, 
 kartkówki – wejściówki,
 odpowiedzi ustne, 
 prace długoterminowe, 
 prace domowe, 
 aktywność.

b) Osiągnięcia ucznia są podsumowane oceną w dzienniku. Częstotliwość pomiaru
osiągnięć: 

 prace klasowe  - co najmniej 2 w semestrze, 
 sprawdziany (10 -15 min.)- co najmniej 1 w każdym dziale,
 kartkówki – co najmniej 1 w miesiącu, 
 odpowiedzi ustne - co najmniej 1 w każdym semestrze, 
 prace długoterminowe - zależne od potrzeb, 
 prace domowe (pisemne lub ustne)- co najmniej 2 w semestrze .

c) Obserwacja ucznia uwzględniająca: 
 przygotowanie do lekcji, 
 prowadzenie zeszytu, 
 wypowiedzi na lekcji, 
 praca w zespole. 

d) Inne formy aktywności: 
 pisanie i prezentacja referatów, 
 wykonywanie albumów, plakatów, makiet, pomocy dydaktycznych,
 udział w zbiórce surowców wtórnych, 
 udział w konkursach. 



SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Przy każdej ocenie w dzienniku elektronicznym jest wpis określający rodzaj 
aktywności ucznia, zakres materiału i forma sprawdzianu. Przy każdej pracy 
sprawdzającej stopień opanowania większej partii materiału (praca klasowa),          
na prośbę ucznia nauczyciel wskazuje ustnie  ich osiągnięcia i braki. 

SPOSÓB INFORMOWANIA UCZNIÓW

Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PZO.      
Oceny  są jawne, oparte  o opracowane kryteria. Uczeń o swoich ocenach jest 
informowany na bieżąco. Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w 
szkole do końca danego roku szkolnego.

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW

O ocenach cząstkowych lub klasyfikacyjnych informuje się rodziców za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego (wgląd na oceny dziecka) lub na 
zebraniach rodzicielskich i w czasie indywidualnych spotkań(wywiadówka angielska )
udostępniając zestawienie ocen. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej 
klasyfikacyjnej jest przekazywana zgodnie z procedurą WZO.

SPOSÓB USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie 
ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności: 

 prace klasowe, 
 sprawdziany i odpowiedzi ustne,
 kartkówki, 
 aktywność na zajęciach, 
 prace domowe i prace długoterminowe.

Zasady wystawiania powyższych ocen oraz ich poprawy są zawarte w WZO.



SZCZEGÓŁOWE ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA 
OSIĄGNIĘĆ   UCZNIÓW

1. Wypowiedzi ustne ucznia sprawdzane są pod względem rzeczowości, 
stosowania języka fizycznego, umiejętności formułowania dłuższej 
wypowiedzi.
Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich 
lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych - z całego działu.

2. Sprawdziany 10-15 min. obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji  będą 
zapowiadane i podlegają poprawie.

3. Prace klasowe całogodzinne w tym testy dydaktyczne przeprowadzane po 
zakończeniu każdego działu zapowiadane będą tydzień wcześniej                    
i  poprzedzone lekcją podsumowującą. 

4. Prace domowe obowiązkowe i dodatkowe dla chętnych.
5. Prowadzona jest systematyczna obserwacja aktywności uczniów na lekcjach, 

umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w 
zespole, udział w dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków.

6. Uczeń może otrzymywać za udział w lekcjach plusy i minusy. Gdy zgromadzi 
sześć plusów otrzyma ocenę celujący. Natomiast, gdy uzyska ich mniej, na 
koniec semestru zostają one zamienione odpowiednio przy pięciu  plusach na 
ocenę bardzo dobry, czterech plusach na ocenę dobry, a przy trzech na ocenę
dostateczny. Jeśli uzyska cztery minusy  otrzymuje ocenę niedostateczny.

7. W przypadku prac klasowych lub sprawdzianów  przyjmuje się skalę punktową
przeliczaną na stopnie według kryteriów :

o celujący                                100%-98%
o bardzo dobry                          97%-90%
o dobry                                       89%-75%
o dostateczny                            74%-50%
o dopuszczający                        49%-30%
o niedostateczny                        29%-0%

8. Przy ocenianiu  uczniów są uwzględniane zalecenia Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej.

9. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym 
powinny znajdować się zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub 
pisemnych prac domowych. Zeszyt powinien być prowadzony starannie.       
W przypadku  nieobecności  notatkę  powinien uczeń  uzupełnić. Na końcu 
zeszytu uczeń powinien zapisywać w tabeli podstawowe wielkości fizyczne, 
ich oznaczenia literowe i jednostki oraz liczyć zadania powtórkowe oraz 
wskazane przez nauczyciela.

10.Prace dodatkowe, schematy, plansze, rysunki, wykresy, prezentacje są 
oceniane w skali ocen celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny. 
Przy ocenianiu uwzględnia się:

o wkład włożonej pracy,
o treść pracy,
o estetykę wykonania.



SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH I
PODNOSZENIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1. Uczeń ma możliwość poprawy oceny z pracy klasowej jednej w semestrze     
w przypadku uzyskania oceny  niższej niż oczekiwana w terminie 2 tygodni   
od powiadomienia o otrzymanej ocenie. 

2. W przypadku, gdy uczeń otrzymał ocenę niedostateczny z pracy klasowej 
musi ją poprawić w ciągu 2 tygodni.

3. Uczeń, który nie pisał lub był zwolniony z pisania sprawdzianu lub kartkówki  
musi to nadrobić do lekcji następnej. W przypadku pracy klasowej musi ją 
napisać w ciągu 2 tygodni lub terminie uzgodnionym z nauczycielem. W 
sytuacji niezgłoszenia się otrzymuje ocenę niedostateczny.

4. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczny śródroczną musi wyrównać braki 
w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia II półrocza.  

5. Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem.
6. Pomoc koleżeńska.
7. Uczeń może być nieprzygotowany dwa razy w półroczu.
8. Nauczyciel  prowadzi zajęcia dodatkowe w celu uzupełnienia wiadomości        

i umiejętności uczniów (jeżeli jest taka potrzeba).

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCY
 uczeń posiada wiadomości i umiejętności objęte program nauczania - 

sprostał wymaganiom na niższe oceny,
 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  z różnych źródeł, np. książka, internet,
 osiąga sukcesy w konkursach co najmniej na szczeblu rejonowym. 

WYMAGANIA NA OCENĘ BARDZO DOBRY
 uczeń sprostał wymaganiom na niższe oceny,
 swobodnie podaje i omawia przykłady ilustrujące poznane prawa,
 bada i ustala zależności między poznanymi wielkościami fizycznymi,
 proponuje metody badań, dokonuje analizy i porównań, 
 samodzielnie i sprawnie posługuje się metodami algebraicznymi oraz 

graficznymi w złożonych zadaniach,



 porównuje, interpretuje, wyjaśnia i uogólnia zależności między 
wielkościami fizycznymi,

 stosuje posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach,  objaśniając otaczającą 
go rzeczywistość w oparciu o podstawy naukowe, teorie i modele, 

 planuje eksperymenty, 
 umie dokonać pomiarów wielkości fizycznych, zapisywać ich wyniki oraz 

analizować je i dokonywać rachunku błędów,
 korzysta z własnych notatek, podręcznika, innych materiałów 

dydaktycznych, dodatkowych lektur i innych źródeł informacji oraz ocenia 
wiarygodność tych źródeł.

WYMAGANIA NA OCENĘ  DOBRY
 uczeń sprostał wymaganiom na niższe oceny,
 bada i interpretuje poznane zależności między wielkościami fizycznymi,
 interpretuje wykresy i podaje przykłady ilustrujące poznane prawa,
 umie wyjaśnić na czym polegają poznane zjawiska wykorzystując modele,
 stosuje poznane wzory i prawa oraz sprawnie posługuje się metodami 

algebraicznymi i geometrycznymi w typowych sytuacjach zadaniowych,
 umie dokonać obserwacji i pomiarów poznanych wielkości fizycznych oraz 

zapisać ich wyniki i przeprowadzić rachunek błędów,
 w wypowiedziach sporadycznie popełnia błędy merytoryczne,
 korzysta z podręcznika, literatury uzupełniającej i rozumie treści w niej 

zawarte, potrafi sformułować własne opinie.

WYMAGANIA NA OCENĘ  DOSTATECZNY
 uczeń sprostał wymaganiom na niższą ocenę,
 odróżnia obiekty fizyczne, wielkości fizyczne, obiekty idealne, prawa oraz 

teorie fizyczne,
 umie posługiwać się jednostkami układu SI i umie przeliczać jednostki,
 zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć oraz  wielkości fizycznych 

występujących w materiale nauczania fizyki, 
 umie interpretować wykresy zależności między poznanymi wielkościami 

fizycznymi, 
 podaje przykłady ilustrujące poznane prawa, 
 umie wyjaśniać poznane zjawiska, z wykorzystaniem modeli, 
 stosuje poznane wzory i prawa w sytuacjach zadaniowych o średnim 

stopniu trudności, 
 umie opisać zjawiska na podstawie obserwacji, 
 umie dokonać pomiary wielkości fizycznych i zapisać ich wyniki,
 w wypowiedzi popełnia nieliczne błędy merytoryczne, 
 korzysta efektywnie z podręcznika.



WYMAGANIA NA OCENĘ  DOPUSZCZAJĄCY
 rozumie pytania i polecenia, 
 odróżnia obiekty fizyczne, wielkości fizyczne, prawa i teorie fizyczne, 
 zna jednostkami podstawowe układu SI i umie przeliczać jednostki, 
 zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć oraz wielkości fizycznych 

występujących w materiale nauczania fizyki, 
 umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania obliczeń               

w prostych sytuacjach zadaniowych o niewielkim stopniu trudności, 
 umie wykonywać obserwacje i opisać je jakościowo, 
 umie dokonać proste pomiary poznanych wielkości fizycznych, 
 w wypowiedziach popełnia drobne błędy merytorycznym. 

OCENĘ NIEDOSTATECZNY  otrzymuje uczeń, który nie opanował 
wiadomości  i umiejętności określonych w podstawie programowej z fizyki w danej 
klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z fizyki. 
Nie odpowiada na pytania i nie wykonuje poleceń, w wypowiedziach popełnia bardzo
poważne błędy merytoryczne. Nieudolnie, bez zrozumienia opisuje zjawiska fizyczne.
Nie umie wykorzystywać modeli do wyjaśniania zjawisk i procesów fizycznych. 

nauczyciel fizyki
Lilla Błażejewska
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