
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI 

w Szkole Podstawowej nr 3 we Wronkach 

 

 

I. Ogólne kryteria ocen 

 

Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobry i celujący) - dotyczą stosowania wiadomości  

i umiejętności w sytuacjach problemowych, w projektowaniu i wykonywaniu doświadczeń 

potwierdzających prawa fizyczne, rozwiązywaniu złożonych zadań rachunkowych (wyprowadzanie 

wzorów, analiza wykresów). 

 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: 

 uzyskuje od 97% - 100% punktów na sprawdzianie pisemnym, 

 posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, 

 treści wiadomości powiązane są w systematyczny układ, 

 potrafi stosować wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych (problemowych), 

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

 umie rozwiązywać problemy w nietypowy sposób, 

 biegle posługuje się terminologią fizyczną, 

 jest zawsze przygotowany do lekcji, 

 bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

 osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych, 

 sprostał wymaganiom dopełniającym. 

 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 uzyskuje od 88% - 96% punktów możliwych do zdobycia na sprawdzianie pisemnym, 

 w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 

 powiązuje zdobyte wiadomości w logiczny układ, 

 zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach, 

 jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

 sprawnie posługuje się terminologią fizyczną, 

 potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, 

 rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe, 

 jest zawsze przygotowany do lekcji, 

 sprostał wymaganiom dopełniającym. 

 

 

Wymagania rozszerzające (na ocenę dobry) - dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności  

w sytuacjach typowych. Oznacza to opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego 

posługiwania się wiadomościami, które są pogłębione i rozszerzone w stosunku  

do wymagań podstawowych, uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne  

i praktyczne, korzystając przy tym ze słowników, tablic i innych pomocy naukowych. 

 

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: 

 uzyskuje od 71% - 87% punktów możliwych do zdobycia na sprawdzianie pisemnym, 

 dobrze orientuje się w całości materiału programowego, 

 poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 



 potrafi samodzielnie wykonać zaplanowane doświadczenia z fizyki, aktywnie rozwiązywać 

proste zadanie lub omówić konkretny problem, 

 poprawnie posługuje się terminologią fizyczną, 

 stara się aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu postawionych zadań, 

 prawie zawsze jest przygotowany do lekcji, 

 sprostał wymaganiom rozszerzającym. 

 

 

Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczny) - dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to, 

że uczeń potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela: wyjaśnić, od czego zależą podstawowe 

wielkości fizyczne, zna jednostki tych wielkości, zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa fizyki, umie 

je potwierdzić odpowiednimi, prostymi eksperymentami. 

 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 uzyskuje od 46% - 70% punktów możliwych do zdobycia na sprawdzianie pisemnym, 

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości umiejętności określone programem, 

 dość poprawnie rozumie i wyjaśnia podstawowe zjawiska z pomocą nauczyciela,  

 potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań o średnim stopniu trudności  

z pomocą  nauczyciela, 

 potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela, 

 popełnia niewielkie i nieliczne błędy, 

 wiadomości przekazuje w języku zbliżonym do potocznego, 

 zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych, 

 jest mało aktywny, brak samodzielności, oczekuje pomocy, 

 sprostał wymaganiom podstawowym. 

 

 

Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczający) - dotyczą zapamiętania wiadomości, czyli 

gotowości ucznia do przypomnienia sobie treści podstawowych praw fizyki, podstawowych 

wielkości fizycznych, najważniejszych zjawisk fizycznych. 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. 

 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 uzyskuje od 31% - 45% punktów możliwych do zdobycia na sprawdzianie pisemnym, 

 ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach określonych programem,  

a braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

 ma braki w rozumieniu podstawowych praw i wielkości fizycznych, 

 potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać typowe zadania o niewielkim stopniu trudności oraz 

wykonać proste doświadczenia fizyczne, 

 popełnia liczne błędy, 

 ma trudności w wysławianiu się nawet przy pomocy nauczyciela, 

 pracuje bardzo niesystematycznie, 

 nie podejmuje się wykonania powierzonych zadań i nie potrafi lub nie chce skorzystać  

z pomocy nauczyciela, 

 sprostał wymaganiom koniecznym. 

 

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował 30% wiadomości i umiejętności podstawowych, a braki te uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, 



 nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy 

nauczyciela, 

 popełnia liczne błędy, 

 ma duże trudności w wysławianiu się nawet przy pomocy nauczyciela, 

 nie podejmuje się wykonania powierzonych zadań, 

 nie podejmuje współpracy z nauczycielem 

 nie sprostał wymaganiom koniecznym. 

 

 

 

II. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia (wymogów edukacyjnych) 

 

a) całogodzinne sprawdziany w formie testów, prace klasowe, obejmujące większe partie 

materiału, 

b) bieżące sprawdzanie przyswojonej wiedzy w formie krótkiej odpowiedzi ustnej lub krótkich 

sprawdzianów – kartkówek (trzy ostatnie lekcje), 

c) obserwacja pracy ucznia obejmująca: zadania domowe, wykonywanie pomocy 

przedmiotowych, przygotowanie referatów oraz ich prezentacja, aktywność na zajęciach, 

prace w grupach, rozwiązywanie zadań dodatkowych w domu, projekty, 

d) udział w konkursach. 

 

 

III. Zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia 

 

 W ciągu semestru przy dwóch godzinach tygodniowo można zgłosić 2 nieprzygotowania 

(należy je zgłosić podczas sprawdzania listy obecności); przy jednej lekcji tygodniowo –  

1 nieprzygotowanie. Nieprzygotowanie obejmuje zarówno brak zeszytu przedmiotowego, 

brak pracy domowej oraz braki wiedzy z trzech ostatnich lekcji. 

 Kolejne nieprzygotowania powodują otrzymanie oceny niedostatecznej – każdorazowo. 

 Uczeń, który był nieobecny w dniu sprawdzianu, a jego nieobecność nie przekroczyła trzech 

dni pisze sprawdzian w terminie późniejszym ustalonym przez nauczyciela i nie ma 

możliwości poprawy. W razie nieobecności ucznia we wskazanym terminie nauczyciel ma 

prawo w dowolnej chwili sprawdzić w toku zajęć szkolnych, czy uczeń opanował treści 

nauczania i  umiejętności z zakresu tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń odmawia przystąpienia 

do sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 

 Uczeń ma prawo do poprawy maksymalnie 2 ocen niedostatecznych w półroczu, w terminie 

nie przekraczającym dwóch tygodni od jej wystawienia. Poprawić można tylko oceny z prac 

klasowych. Ocena z poprawy jest odnotowywana w dzienniku obok oceny niedostatecznej  

i nie może być wyższa niż bardzo dobry, jednakże obie są brane pod uwagę przy ustalaniu 

oceny semestralnej  i rocznej. 

 Uczeń nieobecny na kartkówce ma obowiązek zgłoszenia się do odpowiedzi lub 

uzgodnienia terminu pisania zaległej pracy z nauczycielem w ciągu tygodnia po powrocie, 

w przeciwnym wypadku nauczyciel może w dowolnej chwili sprawdzić opanowanie 

wiadomości.  



 Ocenę niedostateczną roczną uczeń może poprawić na egzaminie poprawkowym, za zgodą 

Rady Pedagogicznej, zaś ocenę niedostateczną z I semestru uczeń powinien poprawić  

w ciągu pierwszego miesiąca II semestru.  

 Nie ma możliwości w ciągu ostatniego tygodnia semestru (roku szkolnego) poprawiać ocen 

cząstkowych z całego półrocza (roku). 

 

 

IV. Sposoby informowania o wymaganiach i ocenach 
 

Uczniowie na początku roku szkolnego, a rodzice podczas pierwszego zebrania (przez 

wychowawcę klasy) są poinformowani o wymaganiach i kryteriach oceniania na poszczególne 

stopnie szkolne. Kryteria są dostępne do wglądu w pracowni fizycznej. 

 Każda ocena jest jawna i obiektywna (wystawiona według kryteriów OW). 

 Sprawdziany i prace klasowe pozostają do wglądu ucznia i rodzica na terenie szkoły  

do końca roku szkolnego. 

 O postępach w nauce uczeń i jego rodzice informowani są: 

 przez wpis w e-dzienniku lekcyjnym, 

 podczas zebrań z wychowawcą klasy, 

 w czasie dyżurów nauczycielskich. 

 Na miesiąc przed semestralną i roczną klasyfikacją uczniowie i ich rodzice są informowani 

o proponowanej ocenie śródrocznej (rocznej) 

 

 

V. Moje rady: 

 

 uczyć się systematycznie z lekcji na lekcję, 

 brać czynny udział w lekcji,  

 jak uczeń nie rozumie nowych wiadomości – prosi o wyjaśnienie, 

 wykonywać zadania dodatkowe, 

 nie przeszkadzać na lekcji innym i sobie, 

 uczęszczać na zajęcia dodatkowe z fizyki. 

 

           

 

 

           Nauczyciel fizyki: 

           mgr Monika Kowalska 

 

 

 

 

 


