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Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85  
im. prof. Mariana Suskiego  
we Wrocławiu 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI  
 

1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w szkole  sporządzono w oparciu o: 
1. Program nauczania. 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szermierczej Szkole Podstawowej nr 85 

 im. prof. Mariana Suskiego 

3. Podstawę programową z fizyki. 

2. Skala ocen: 

Stopień  Oznaczenie cyfrowe Skrót literowy 

celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

nieodpowiedni 2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

 

3. Cele oceniania 

 Zapoznanie uczniów z ich osiągnięciami edukacyjnymi i postępami w nauce. 

 Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

 Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

 Dostarczanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach, i specjalnych uzdolnieniach ucznia 

4. 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. 
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 Odczytywanie oraz przedstawianie informacji za pomocą tabeli, wykresu, rysunku, 

schematu. 

 Wykorzystywanie wiadomości i umiejętności „fizycznych” w praktyce. 

 Systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

5. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia : 
1) prace pisemne: 

a) diagnozy; 

b) praca klasowa, sprawdzian  -jest to praca pisemna, zapowiedziana co najmniej z 

tygodniowym    wyprzedzeniem, poprzedzona lekcją powtórzeniową  i obejmująca 

skończony, duży dział materiału (czas trwania minimum 1 godzina lekcyjna); 

c) kartkówka -  jest to praca pisemna, bez zapowiedzenia, obejmująca  max. trzy ostatnie 

tematy lekcyjne ( czas trwania do 10-15 minut); 

2) odpowiedzi ustne: 

a) dawanie uczniom poleceń, na które należy odpowiedzieć; 

b)  zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał lub  

w czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych na utrwalenie i jednocześnie kontrolę 

posiadanych przez ucznia wiadomości; 

3) aktywność na lekcji: 

a) czynny udział w lekcji; 

b) wykonywanie przez ucznia dodatkowych prac takich jak: referaty, gazetki ścienne                    

i materiały niezbędne do ich wyeksponowania, plansze , pomoce dydaktyczne itp.; 

c)    praca w grupie – wykonywanie zadań zespołowych na lekcji; 

4)  prace domowe. 

5)  udział w konkursach  

 

6. Formy sprawdzania wiedzy i zasady oceniania: 

 Nie każda odpowiedź ucznia musi być oceniania. Odpowiedzi krótkie, uzupełniające 

czyjąś wypowiedź mogą być oceniane plusami. 

Kryteria dla zajęć odbywających się raz w tygodniu: 

3 plusy   - stopień bardzo dobry, 

2 plusy   - stopień dobry, 

1 plus    - stopień dostateczny. 

 

Kryteria dla zajęć odbywających się dwa  w tygodniu: 

5 plusów   - stopień bardzo dobry, 

4 - 3 plusy   - stopień dobry, 

2 - 1 plus   - stopień dostateczny. 

Podsumowanie plusów odbywa się przed wystawieniem oceny semestralnej (rocznej). 

Ocena ta nie jest obowiązkowa.  

 Uczniowi może zdarzyć się z przyczyn losowych z przedmiotu o wymiarze 1 godzin 

tygodniowo 1-krotnie w ciągu semestru, z przedmiotu o wymiarze 2 godzin 

tygodniowo 2 razy w ciągu semestru nie przygotować się do lekcji (brak pracy 

domowej lub nie przygotowanie się do odpowiedzi ustnej). Fakt ten należy zgłosić 

nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji. Jest on odnotowany w dzienniku 

lekcyjnym. W przypadku niepoinformowania o tym fakcie nauczyciela przed 

rozpoczęciem zajęć, uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. Możliwość 

zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji nie dotyczy lekcji powtórzeniowej, jak i tej 

na której odbywają się zapowiedziane prace pisemne.  
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 Nauczyciel oceniając pracę pisemną ma obowiązek uwzględnienia poniższych zasad 

ustalania ocen: 

 ocena niedostateczna – 0% do 30%  

 ocena dopuszczająca – 31% do 50%  

 ocena dostateczna – 51% do 70%  

 ocena dobra – 71% do 85%  

 ocena bardzo dobra – 86% do 95%  

 ocena celująca – 96% do 100% .  

 

 Jeżeli praca pisemna jest niesamodzielna to uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Ocena ta nie może być poprawiona. 

 Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie pisze pracy klasowej, sprawdzianu lub 

kartkówki  to powinien napisać je w ciągu dwóch tygodni od oddania prac (w                   

wyjątkowych przypadkach w późniejszym terminie uzgodnionym z nauczycielem). 

 Uczeń jest zobowiązany do poprawy oceny  niedostatecznej  z pracy klasowej lub 

sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni od oddania sprawdzonych prac. Poprawa 

oceny wyższej (do dobrej) nie jest obowiązkowa. Obowiązuje również termin dwóch 

tygodni. 

 W semestrze można poprawić jedną kartkówkę. Obowiązuje również termin dwóch 

tygodni. 

 Sprawdzone prace i ich wyniki nauczyciel przedstawia w ciągu dwóch tygodni 

roboczych od daty pisania prac. 

 Jeżeli uczeń nie wykona pracy domowej długoterminowej to może ją dostarczyć z 

tygodniowym opóźnieniem. Otrzymuje wtedy ocenę o jeden stopień niższą. 

 Ocena semestralna (roczna) jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych. Nie jest ona 

średnią arytmetyczną tych ocen. 

7. Kryteria ocen: 

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

 posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, 

 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 pochodzącą z różnych źródeł, 

 osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

 sprostał wymaganiom na niższe oceny. 

 

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 

 zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą 

podręcznikową, 

 stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je 

w praktyce, 

 wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi, 
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 interpretuje wykresy, 

 uogólnia i wyciąga wnioski, 

 podaje nie szablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie, 

 rozwiązuje nietypowe zadania, 

 operuje kilkoma wzorami, 

 interpretuje wyniki np. na wykresie, 

 potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, 

wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów, 

 poprawnie posługuje się językiem przedmiotu, 

 udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe, 

 sprostał wymaganiom na niższe oceny. 

 

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania (mogą wystąpić nieznaczne braki), 

 rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami, 

 rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je 

przekształcać, 

 sporządza wykresy, 

 podejmuje próby wyprowadzania wzorów, 

 rozumie i opisuje zjawiska fizyczne, 

 przekształca proste wzory i jednostki fizyczne, 

 rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne 

obliczenia, również na podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy 

nauczyciela), 

 potrafi sporządzić wykres, 

  potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie, 

 sprostał wymaganiom na niższe oceny. 

 

d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania (występują tu jednak braki), 

 stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela, 

 zna prawa i wielkości fizyczne, 

 podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi, 

 opisuje proste zjawiska fizyczne, 

 ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce, 

 podaje podstawowe wzory, 

 podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia, 

 stosuje prawidłowe jednostki, 

 udziela poprawnej odpowiedzi do zadania, 

 podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem, 

 potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela, 

 językiem przedmiotu posługuje się z usterkami, 

 sprostał wymaganiom na niższą ocenę. 

 

e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
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 ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te 

nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

 zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki, 

 podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia, 

 rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela, 

 potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli, 

 potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne, 

 językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie, 

 prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy. 

 

d) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego 

kształcenia, 

 nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych, 

 nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności, nawet z pomocą nauczyciela. 

Opracowała Ewa Olszowy 

nauczyciel fizyki w SP 85 


