
Przedmiotowy system oceniania – FIZYKA 
 

I CELE PSO: 
 

1. bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 
i postępach w tym zakresie, 

2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju oraz przedstawienie 
bieżących postępów w nauce, 

3. dostarczanie bieżącej informacji o trudnościach w przyswajaniu wiedzy przez uczniów, 
4. mobilizowanie ucznia do systematycznej pracy, 
5. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy na lekcji 

 
Każda ocena wystawiona przez nauczyciela jest jawna. Uczeń jest świadomy z jakiego powodu 
otrzymuje określoną ocenę. 
Oceny semestralne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych wystawionych przez 
nauczyciela. Największe znaczenie mają oceny z prac klasowych, testów, w drugiej kolejności 
odpowiedzi ustne i kartkówki. 
Prace pisemne-testy oceniające osiągnięcia semestralne lub roczne (testy kompetencji)-oceniane są 
na tych samych zasadach co prace klasowe. 
Uczeń ma obowiązek poprawienia niedostatecznej oceny semestralnej w terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 
Nauczyciel zapowiada pracę klasową co najmniej tydzień wcześniej , informację wpisuje do e-
dziennika i podaje zakres materiału.  
 
II ZASADY POPRAWIANIA OCEN: 
 

a) uczniowie mają prawo do poprawy ocen z prac pisemnych tylko podczas konsultacji 
(pierwsze konsultacje po ogłoszeniu oceny z pracy pisemnej). Jeśli uczeń otrzyma 
ponownie ocenę niedostateczną, jest ona wpisywana do dziennika, 
b) konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem  
c) ocenę można poprawiać z danego materiału tylko raz, 
d) nie podlegają poprawie oceny z odpowiedzi ustnych i kartkówek, 
e) brak pracy domowej i nie zgłoszenie tego nauczycielowi skutkuje oceną niedostateczną. 
f) w sytuacjach losowych (dłuższa choroba, pobyt w szpitalu) nauczyciel może wyznaczyć 
inny termin zaliczenia prac. 

1. Aktywność na lekcji oceniana jest za pomocą ocen za aktywność. Oceny te są wystawiane w 
porozumieniu z uczniami. 

2. Prace domowe sprawdzane są w postaci odpowiedzi pisemnej i ustnej. Ocena wystawiana jest 
w zależności od rodzaju wykonywanej pracy (referat, odpowiedź, inne formy). 

3. Dodatkowo oceniany jest udział w konkursach i olimpiadach.  
4. Ocenianie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć z przedmiotu w 

zakresie ujętym w planie wynikowym zgodnie z obowiązującą skalą ocen i zasadami 
omówionymi na początku semestru. 

5. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 
dydaktycznych  określonych w rozkładzie materiału w danym roku szkolnym. 

6. Nauczyciel wystawia ocenę na podstawie następujących elementów: 
 ocen bieżących z odpowiedzi, kartkówek z trzech ostatnich lekcji zapowiedzianych, lub 

niezapowiedzianych z ostatniego tematu, prac domowych. 
 ocen z prac pisemnych zapowiedzianych, testów. 
 ocen aktywności w czasie lekcji 
 ocen wynikających z osiągniętych przez uczniów sukcesów w konkursach i olimpiadach 

 
III FORMY OCENIANIA BIEŻĄCEGO  I ŚRÓDROCZNEGO 

 
1. Wypowiedzi ustne (przynajmniej dwa razy w semestrze) z materiału bieżącego obejmującego 3 

ostatnie tematy. Przy odpowiedzi ustnej są uwzględniane: poprawność merytoryczna, stosowanie 



poprawnej terminologii, umiejętność wyciągania wniosków, rozwiązywania zadań 
problematycznych.  

2. Sprawdziany obejmujące duże partie materiału zapowiedziane z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem trwają do 45 minut. Kartkówki  trwają do 20 minut. 

3. Prace pisemne: 
 testy 
 kartkówki 
 pisemne mierzenie osiągnięć uczniów z biologii z wyznaczonego zakresu materiału. 

W ciągu semestru powinny odbyć się co najmniej 3 prace pisemne. 
4. Prace nadobowiązkowe: 
 udział w konkursach i olimpiadach 

 
IV ZASADY USTALANIA OCEN Z PRAC PISEMNYCH 
 
Celujący 96-100% 

Bardzo dobry 91-95% 

Dobry 75-90% 
Dostateczny 50-74% 
Dopuszczający 40-49% 
niedostateczny 0-39% 

 
Liczba ocen w semestrze określona przez Statut Szkoły w WSO. 
 
V  POZIOMY WYMAGAŃ PRZYPISYWANE ODPOWIEDNIM OCENOM W OBOWIĄZUJĄCEJ 
SKALI. 

 
Ocena niedostateczna- otrzymuje ją uczeń, który ma bardzo duże braki w zakresie 
podstawowej wiedzy. Nie rozumie prostych poleceń. Nawet przy pomocy nauczyciela nie 
potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy. 
Wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki. 

 
Ocena dopuszczająca- uczeń ma duże braki w wiedzy. Przy biernej postawie na lekcjach 
wykazuje chęci do współpracy i odpowiednio motywowany potrafi przy pomocy nauczyciela 
wykonać proste polecenia. 

 
Ocena dostateczna- wiedza ucznia obejmuje podstawowe wiadomości i umiejętności. Przy 
pomocy nauczyciela potrafi zrozumieć najważniejsze zagadnienia. Nie potrafi dokonywać ujęć 
problemowych i łączyć zagadnień w logiczne ciągi. Podejmuje próby wykonywania zadań. 
Rzadko wykazuje aktywność na lekcjach. 

 
Ocena dobra- uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki. Inspirowany przez nauczyciela 
potrafi wykonywać zadania o pewnym stopniu trudności. Potrafi wykazać zależności 
przyczynowo- skutkowe. Wykazuje się aktywnością na lekcjach. 

 
Ocena bardzo dobra- uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał podstawy 
programowej. Samodzielnie potrafi interpretować problemy i procesy biologiczne. 
Wykorzystuje różne źródła informacji oraz wiedzę z różnych dziedzin nauki. Chętnie 
podejmuje się dodatkowych zadań. 

 
Ocena celująca- uczeń w zakresie swojej wiedzy wykracza poza  podstawę programową, 
samodzielnie i twórczo rozwija swoje zdolności i zainteresowania bierze udział w olimpiadach 
na szczeblu okręgowym i krajowym. 

 


