
Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla gimnazjum 

 

Program nauczaniaPrzedmiotowy system oceniania z fizyki oparty został o:  

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów 

i sprawdzianów w szkołach publicznych. 

2. Podstawę programową z fizyki i astronomii dla gimnazjum 

3. Program nauczania fizyki w gimnazjum do serii Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz 

– Ornat, Teresy Kulawik, wydawnictwa Nowa Era,  

4. WSO Zespołu Szkół w Myśliwcu 

 

Wymagania ogólne dla ucznia wynikające z realizacji podstawy programowej: 

 wykorzystuje wielkości fizyczne do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych 

zadań obliczeniowych, 

 przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski z otrzymanych wyników, 

 wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą 

poznanych praw i zależności fizycznych, 

 posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych). 

 wykorzystuje narzędzia matematyki oraz formułuje sądy oparte na rozumowaniu 

matematycznym, 

 wykorzystuje wiedzę o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania 

problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych 

dotyczących przyrody, 

 wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje, 

 potrafi pracować w zespole. 

. 

Ocenianie formy aktywności: 

 praca klasowa 

 kartkówka 

 odpowiedź ustna 

 ocena z projektu przedmiotowego 

 aktywność na lekcji 

 praca domowa,  

 udział w konkursie przedmiotowym 

 referat 

 

Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: 

1. Praca klasowa - 1 godz., obejmuje materiał z przerobionego działu, zapowiedziana z 

tygodniowym wyprzedzeniem, praca pisemna obowiązkowa. Pracę klasową nauczyciel 

zobowiązany jest ocenić i oddać w ciągu dwóch tygodni.  

Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn losowych jest zobowiązany do napisania jej w 

terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 

nauczycielem. 

Uczeń korzystający na pracy z pomocy zabronionych otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Ocenę z pracy klasowej można poprawić tylko raz, w terminie 1 tygodnia od oddania prac, poprawa 

jest dowolna, odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

Ocenione prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu, prace pisemne są przechowywane przez 

nauczyciela do końca roku szkolnego.  

Rodzice lub prawni opiekunowie mają możliwość zapoznania się z pracami dziecka poprzez 

indywidualną konsultację z nauczycielem na zebraniach z rodzicami lub w innym terminie 



uzgodnionym wcześniej z nauczycielem.  

W przypadku prac klasowych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny 

cyfrowe wg kryteriów : 

celujący - 100% plus zadanie dodatkowe 

bardzo dobry - 100% - 87% 

dobry - 86% - 70% 

dostateczny - 69% - 51% 

dopuszczający - 50% - 31% 

niedostateczny - 30% - 0% 

 

2. Kartkówki – 10-15 min., obejmują 3 jednostki lekcyjne, mogą, ale nie muszą być wcześniej 

zapowiedziane, nie podlegają poprawie.  

Uczniowie nieobecni na kartkówce piszą ją w najbliższym terminie (1 tydzień), nie zgłoszenie się 

to wpis nb.  

 

3. Odpowiedź ustna (przynajmniej raz w semestrze)- obowiązuje znajomość materiału z trzech 

ostatnich lekcji, na lekcji powtórzeniowej z całego działu. 

 

4. Aktywność na lekcji – zaangażowanie w realizację celów lekcji, uzupełnianie kart pracy, udział 

w dyskusji,  

Aktywność oceniania jest znakiem „+” i „-”. Pięć „+” to stopień bardzo dobry, trzy „-” to ocena 

niedostateczna.  

 

5. Zasady ogólne: 

 Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole. 

 Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i nosić na zajęcia podręcznik do 

przedmiotu.    

 Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe 

(łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający); 

niektóre czynności ucznia mogą być wspomagane przez nauczyciela (np. wykonywanie 

doświadczeń, rozwiązywanie problemów, przy czym na stopień dostateczny uczeń 

wykonuje je pod kierunkiem nauczyciela, na stopień dopuszczający - przy pomocy 

nauczyciela lub innych uczniów). 

 Czynności wymagane na poziomach wymagań wyższych niż poziom podstawowy uczeń 

powinien wykonać samodzielnie (na stopień dobry - niekiedy może jeszcze 

korzystać z niewielkiego wsparcia nauczyciela). 

 W przypadku wymagań na stopnie wyższe niż dostateczny uczeń wykonuje zadania 

dodatkowe (na stopień dobry - umiarkowanie trudne, na stopień bardzo dobry - trudne). 

 Wymagania umożliwiające uzyskanie stopnia celującego obejmują wymagania na stopień 

bardzo dobry, a ponadto wykraczające poza obowiązujący program nauczania 

 uczeń jest twórczy, rozwiązuje zadania problemowe w sposób niekonwencjonalny, potrafi 

 dokonać syntezy wiedzy i na tej podstawie sformułować hipotezy badawcze oraz  

 zaproponować sposób ich weryfikacji, samodzielnie prowadzi badania o charakterze  

 naukowym, z własnej inicjatywy pogłębia swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł, 

 poszukuje zastosowań wiedzy w praktyce, dzieli się swoją wiedzą z innymi uczniami, 

 osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych).  

 

Sposoby informowania uczniów: 

Nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO na pierwszych godzinach lekcyjnych. Wymagania na 

poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom w klasie i na stronie internetowej szkoły. 

Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. Sprawdziany inne prace pisemne są 

przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego. 



 

Sposoby informowania rodziców: 

Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu. 

O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach 

rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami udostępniając zestawienie 

ocen lub umożliwiając wgląd do dziennika lekcyjnego. Informacje o grożącej ocenie 

niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywane zgodnie z procedurą WSO. 

 

Zasady wystawiania oceny śródrocznej i końcoworocznej: 

Wystawianie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym 

większą wagę mają oceny z prac klasowych, w drugiej kolejności są kartkówki i aktywność ucznia. 

Pozostałe oceny są wspomagające. 

 

Pomoc w przypadku niepowodzeń szkolnych lub podnoszenie osiągnięć uczniów. 

1.W przypadku oceny niedostatecznej z pracy klasowej - możliwość poprawy oceny. 

2. W uzasadnionych sytuacjach losowych umożliwienie zwolnienia z pracy klasowej, kartkówki lub 

odpowiedzi ustnej. 

3. Możliwość uzupełnienia braków przedmiotowych na konsultacjach z nauczycielem. 

4. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić swoje nieprzygotowanie do lekcji (brak 

przygotowania do odpowiedzi ustnej, brak zadania domowego) bez konieczności usprawiedliwiania 

się, nauczyciel zaznacza w dzienniku kropkę (nie przygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac 

pisemnych i zapowiedzianych kartkówek), 

5. Rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiadomości na zajęciach dodatkowych. 

  

 

Ocena osiągnięć ucznia 

 

 Wymagania konieczne (K) na stopień dopuszczający określają: wiadomości i umiejętności, które 

umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji i wykonywanie prostych zadań z życia 

codziennego. Uczeń potrafi rozwiązywać przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i 

praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do 

dalszego kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu codziennym.  

 

Wymagania podstawowe (P) na stopień dopuszczający określają: wiadomości i umiejętności 

stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do 

kontynuowania nauki na wyższym poziomie. Uczeń przy niewielkiej pomocy nauczyciela potrafi 

rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

 

Wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry określają: wiadomości i umiejętności średnio 

trudne, wspierając tematy podstawowe, rozwijane na wyższym etapie kształcenia. Uczeń potrafi 

rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzystając przy tym ze słowników, tablic, 

Internetu. 

 

Wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry określają: wiadomości i umiejętności złożone 

lub o charakterze problemowym, zaliczane najczęściej do wyższych kategorii celów kształcenia. 

Uczeń projektuje i wykonuje doświadczenia potwierdzające prawa fizyczne, rozwiązuje złożone 

zadania rachunkowe (np. wyprowadzanie wzorów, analiza wykresów) oraz przedstawia wiadomości 

ponadprogramowe związane tematycznie z treściami nauczania. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 



- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk, 

- umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy, 

- osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych, 

- sprostał wymaganiom KPRD. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczę, który: 

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 

- zdobyta wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach, 

- jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne, 

- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe, 

- sprostał wymaganiom KPRD. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 

- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 

- potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie lub problem,  

- sprostał wymaganiom KPR. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 

- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 

- potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela, 

- zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych, 

- sprostał wymaganiom KP. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, 

ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

- zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne, 

- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne, 

- sprostał wymaganiom K. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 

- nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych, 

- nie sprostał wymaganiom K. 

 

 

Ustalenia dodatkowe: 

W sprawach nie uregulowanych w PSO, należy odwołać się do WSO. 

 

 

        

        


