
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 
FIZYKA 

 
Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny ze Szkolnym Systemem 

Oceniania w PSP nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu. Polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych, które wynikają z programu nauczania oraz formułowania oceny. 

Dzięki PSO możemy uzyskać informację o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego 

postępach w nauce. Motywuje ucznia do pracy, uświadamiając mu braki w zakresie wiedzy 

oraz wdraża go do samokontroli.  

 

I. CELE KSZTAŁCENIA 

 
1. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania 

prostych zadań obliczeniowych. 

2. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. 

3. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za 

pomocą poznanych praw i zależności fizycznych. 

4. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych). 

 
 

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności  

wynikających z programu nauczania oraz postawy ucznia na lekcji. 

 

Ocenie podlegają następujące umiejętności i wiadomości: 

 Znajomość pojęć oraz praw i zasad fizycznych. 

 Opisywanie, dokonywanie analizy i syntezy zjawisk fizycznych. 

 Rozwiązywanie zadań problemowych (teoretycznych lub praktycznych) z 

wykorzystaniem znanych praw i zasad. 

 Rozwiązywanie zadań rachunkowych, a w tym: 

- dokonanie analizy zadania, 

- tworzenie planu rozwiązania zadania, 

- znajomość wzorów, 

- znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek, 

- przekształcanie wzorów, 

- wykonywanie obliczeń na liczbach i jednostkach, 

- analizę otrzymanego wyniku, 

- sformułowanie odpowiedzi. 

 Posługiwanie się językiem przedmiotu. 

 Planowanie i przeprowadzanie doświadczenia. Analizowanie wyników, 

przedstawianie wyników w tabelce lub na wykresie, wyciąganie wniosków, 

wskazywanie źródła błędów. 

 Odczytywanie oraz przedstawianie informacji za pomocą tabeli, wykresu, rysunku, 

schematu. 

 Wykorzystywanie wiadomości i umiejętności „fizycznych” w praktyce. 

 



II. FORMY OCENIANIA 
 

Na lekcjach fizyki ocenia się; 

 - wiedzę merytoryczną ucznia 

 - umiejętności 

 - zaangażowanie ucznia w pracę na lekcjach. 

Stosowane są następujące sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia: 

 sprawdziany, testy 

 kartkówki 

 odpowiedzi ustne 

 karty pracy 

 prace domowe obowiązkowe i dla chętnych uczniów zainteresowanych przedmiotem 

 poszukiwanie i analiza informacji na zadany temat 

 projektowanie, wykonanie i opis doświadczeń i ćwiczeń  

 udział w dyskusji 

 udział w konkursach i projektach edukacyjnych. 

 

Uczniowie na lekcjach fizyki  będą oceniani na bieżąco, systematycznie i rytmicznie. 

 

Prace kontrolne w postaci sprawdzianów lub testów są ujęte w planie nauczania chemii dla 

poszczególnych klas i są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej.  

 

Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Ich ilość może być różna i mogą być 

przeprowadzane bez uprzedzenia. 

 

Prace domowe dzielą się na krótkoterminowe i długoterminowe i są oceniane w zależności od 

stopnia trudności. 

 

Uczeń w trakcie semestru może być jeden raz nieprzygotowany do zajęć bez podawania 

szczegółowego powodu. Inne nieprzygotowania do zajęć mogą być honorowane na pisemną 

lub ustną prośbę rodziców lub nauczycieli.  

 

Uczeń, który długo był nieobecny w szkole ma prawo nie pisać sprawdzianów 

zapowiedzianych podczas jego nieobecności, terminy odrabiania zaległości są ustalane 

indywidualnie z nauczycielem. Uczeń ma obowiązek w wyznaczonym terminie napisać 

zaległy sprawdzian. 

 

Wszystkie prace pisemne czyli: sprawdziany, kartkówki, karty pracy, zadania domowe, z 

których wystawiona jest ocena, pisane w czasie nieobecności ucznia  w szkole,  muszą  być 

przez ucznia poprawione w czasie do dwóch tygodni od momentu powrotu  ucznia do szkoły. 

Jeżeli uczeń nie nadrobi zaległości w ciągu dwóch tygodni od momentu przyjścia do szkoły 

otrzyma ocenę niedostateczną.  Uczeń może tą ocenę poprawić.  

  

 Uczeń nie ma prawa do ściągania na sprawdzianach i klasówkach, takie próby kończą się 

oceną niedostateczną. 

 

Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje „-” i  powinien je wykonać i pokazać 

nauczycielowi na następnej lekcji. Jeżeli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

Uczeń powinien zgłosić brak zadania lub zeszytu  na początku lekcji. 



Za brak pracy na lekcji mimo wcześniejszych upomnień uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

Poprawa wszystkich ocen odbywa się na zajęciach dodatkowych. 

 

Uczeń może dostać dodatkowe zadanie domowe,  którego brak skutkuje oceną 

niedostateczną. 

 

Prace pisemne  oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową 

odpowiadającą poszczególnym ocenom: 

 

100% - 98% celujący  

97% - 90% bardzo dobry  

89% - 75%  dobry  

74% - 50% dostateczny  

49% - 30% dopuszczający  

29% - 0%  niedostateczny 

 

 

III.  POPRAWIANIE OCEN 
 

Uczniowie mają możliwość poprawiania ocen niedostatecznych, dopuszczających                    

i dostatecznych ze sprawdzianów, testów i kartkówek do dwóch tygodni od momentu 

otrzymania oceny, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Wyznaczony termin poprawy 

przez nauczyciela jest ostateczny. Przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel 

bierze pod uwagę obie oceny (poprawioną i wcześniej otrzymaną). 

 

IV. OCENA SEMESTRALNA I ROCZNA 
 

Przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych bierze się pod uwagę wszystkie oceny 

cząstkowe, jednak najwyższą wagę mają oceny ze sprawdzianów. Ocena semestralna i roczna 

nie jest średnią arytmetyczną wszystkich otrzymanych ocen. 

 

Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z fizyki do możliwości 

uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.  

 
Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.  

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno- 

pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.  
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