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Przedmiotowe ocenianie z fizyki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 z  Oddziałami Integracyjnymi 

 im. Orła Białego w Radomiu 

 na rok szkolny 2019/2020 

 

 

I 

 Przedmiotowe ocenianie z fizyki jest zgodne z Warunkami i Sposobem Oceniania Wewnątrzszkolnego w PSP Nr 6 w Radomiu. 

 

II 

Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o wymaganiach edukacyjnych z 

realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

 

III 

 

1. Nauczyciel przewidział następujące formy kontroli postępów i aktywności uczniów: 

a) słowna: wypowiedzi ustne ucznia, 

b) pisemna:  

 Prace klasowe – całogodzinne, obejmujące wiadomości i umiejętności dotyczące określonego działu, 

 Sprawdziany – do 30 minut, z materiału bieżącego, 

 Kartkówki, z trzech ostatnich lekcji. 

c) inne formy aktywności: 

 Aktywność na lekcji, 

 Zadania domowe, 

 Udział w konkursach, 

 Prace na rzecz edukacji środowiskowej (akcje ekologiczna (zbiórka makulatury, nakrętek, puszek i inne). 

2. Kryteria oceniania wiadomości pisemnych i ustnych: 

„6” –uzyskuje uczeń który zdobył  100% ogólnej ilości punktów  

„5” – 91% ogólnej ilości punktów możliwych do uzyskania 

„4” – 75% - 90% 

„3” – 51% - 74% 

„2” – 30% - 50% 

„1” – poniżej 29% 

a) Prace klasowe przeprowadza się po zakończeniu działu wg zasad określonych w Statucie Szkoły. 

b) O terminie pracy klasowej uczniowie zostaną poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem. Zapowiedziane wcześniej prace 

pisemne są obowiązkowe. Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł napisać jej z całą klasą pisze ją na najbliższej lekcji lub w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela.   

c) Prace klasowe i sprawdziany, po zapoznaniu z ich wynikami uczniów zostają u nauczyciela. Rodzice mają prawo wglądu do tych prac 

podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

d) Nauczyciel informuje uczniów,  określa zakres,  termin wykonania prac domowych oraz innych form aktywności. 

e)  Uczeń ma prawo do poprawy  oceny z  pracy klasowej i sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia ich oddania (termin   poprawy 

uzgadnia z nauczycielem) na zajęciach wyrównawczych z fizyki. Do poprawy danej oceny można przystąpić tylko raz.    

f) Konsekwencjami spóźniania się na lekcje są: dodatkowe prace pisemne lub odpowiedź ustna. 

g) Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje 

samodzielności pracy, co może być podstawą do ustalenia oceny negatywnej. 

h)Waga ocen: 

                *praca klasowa – 6                    *aktywność na lekcji  - 2                                  

*sprawdzian – 5                           *osiągnięcia w konkursach  wewnętrznych - 5                                                 

*odpowiedź – 3                             *osiągnięcia w konkursach zewnętrznych - 8                                                      

*kartkówka– 3                             *praca praktyczna- 5                                                

 *praca domowa – 1                     *praca w grupach - 2                                                                       

3.Kryteria ocen z przeglądu zeszytów przedmiotowych: 

„5” – 90% ogółu zadanych prac    

„4” – 80%  

 „3” – 70%   

„2” – poniżej 60%  

 „1” – poniżej 50% 

4.Uczeń oceniany jest za każdy przejaw aktywności, a w szczególności: 

 W toku jednostki lekcyjnej  

 W przygotowaniu i prezentacji doświadczeń fizycznych, 

 W oryginalnych sposobach rozwiązywania problemów, 

 W dodatkowych pracach nieprzewidzianych programem, 

 Za udział w konkursach przedmiotowych, 

 Za odpowiedź ustną oraz każdą aktywność  uczeń może być oceniany znaczkiem „+” lub „-” , a w szczególnych 

przypadkach oceną (za pięć plusów oceną bardzo dobrą, za cztery plusy i jeden minus oceną dobrą, za trzy plusy i dwa 

minusy oceną dostateczną, dwa plusy i trzy minusy oceną dopuszczającą oraz cztery minusy i jeden plus oceną 

niedostateczną), 

 Na podwyższenie oceny z przedmiotu ma wpływ aktywny udział w konkursach. 

5.Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyny  (nieprzygotowanie to brak: zeszytu, 

wiadomości, pracy domowej, podręcznika). Nieprzygotowanie uczeń ma obowiązek zgłosić na początku lekcji bezpośrednio po 

sprawdzeniu listy obecności zapisując swój numerek z dziennika na tablicy.  
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IV 

 

Kryteria oceniania wiadomości pisemnych i ustnych: 

1. OCENA CELUJĄCA – uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje rozwiązania nietypowe, 

stanowiące efekt samodzielnej pracy.  Posiada dodatkową wiedzę zaczerpniętą z różnych źródeł informacji. Osiąga sukcesy w 

olimpiadach i konkursach fizycznych. Potrafi treści zdobytej wiedzy powiązać ze sobą w systematyczny układ. 

2. OCENA BARDZO DOBRA – uczeń w pełnym zakresie opanował materiał na poziomie wymagań rozszerzonym.  Samodzielnie 

potrafi interpretować procesy i problemy fizyczne. Posługuje się poprawną terminologią fizyczną. Samodzielnie wykorzystuje 

różne źródła informacji oraz wiedzę z innych pokrewnych dziedzin nauki. Chętnie podejmuje się prac dodatkowych, bierze 

udział w konkursach. Potrafi zaplanować, wykonać, zanalizować doświadczenia fizyczne. Samodzielnie rozwiązuje zadania 

rachunkowe i problemowe. Zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach. Potrafi powiązać ze sobą wiadomości w 

logiczny układ, wykorzystuje nabyte wiadomości w teorii i praktyce. Poprawnie i ze zrozumieniem posługuje się terminami 

naukowymi. 

3. OCENA DOBRA – uczeń opanował materiał na poziomie podstawowym i ma niewielkie braki z poziomu rozszerzonego. Potrafi 

samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności. Uczeń aktywny, umiejętnie wiąże zdobytą wiedzę w logiczną 

całość. Dostrzega zależności przyczynowo-skutkowe. Właściwie posługuje się sprzętem laboratoryjnym. Stosuje poprawną 

terminologię przedmiotu. Potrafi przekształcać wzory wielkości fizycznych oraz zna ich jednostki. Potrafi wykonać zaplanowane 

doświadczenie z fizyki.  Poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów. Rozumie uogólnienia 

i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela. 

4. OCENA DOSTATECZNA – uczeń opanował materiał na poziomie podstawowym. Przy pomocy nauczyciela jest on w stanie 

zrozumieć najważniejsze zagadnienia. Błędy rzeczowe potrafi sprostować po zwróceniu mu na nie uwagi. Zna podstawowe 

definicje wprowadzanych wielkości fizycznych, ich jednostki, wzory. Starannie odrabia pracę domową. Potrafi opisać 

wykonywane na lekcjach doświadczenia. Umie odczytywać i sporządzać wykresy. Sprawnie posługuje się tablicami fizycznymi. 

Umie podać przykłady praktycznego zastosowania zbadanych, obserwowanych zjawisk. Łączy podstawowe wiadomości w 

związki logiczne. 

5. OCENA DOPUSZCZAJĄCA – uczeń opanował podstawowy zakres materiału z danego przedmiotu, ale nie wiąże go w logiczne 

związki, uczeń ma duże braki w wiedzy na poziomie podstawowym, a braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia. 

Przy biernej postawie na lekcjach wykazuje czasami chęć do współpracy i odpowiednio motywowany potrafi przy pomocy 

nauczyciela wykonać proste polecenia. Uczeń popełnia istotne błędy, które przy pomocy nauczyciela potrafi skorygować. 

Wymaga prac dodatkowych, naprowadzających pytań. Prowadzi systematycznie zeszyt. Zna podstawowe prawa i wielkości 

fizyczne, chociaż popełnia nieznaczne błędy przy ich definiowaniu. Z pomocą nauczyciela potrafi wykonać proste doświadczenie. 

Uczeń nie stosuje uogólnień i nie potrafi stosować wiedzy bez pomocy nauczyciela. 

6. OCENA NIEDOSTATECZNA – otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości programowych,  nie spełnia 

wymagań koniecznych. Nie rozumie prostych poleceń. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej 

wiedzy. Nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych. Popełnia poważne błędy merytoryczne, myli pojęcia fizyczne i  

ich jednostki. Nie umie opisywać zjawisk fizycznych, które były omawiane bądź prezentowane na lekcjach. Uczeń wykazuje 

brak systematyczności i chęci do nauki. Braki w wiadomościach teoretycznych uniemożliwiają mu dalsze kształcenie. Uczeń nie 

potrafi znaleźć logicznego związku między podanymi wiadomościami. Nie stosuje wiedzy w praktyce. 

7. Uczniowie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podlegają tym samym zasadom oceniania, jednak przy 

wystawianiu oceny nauczyciel bierze w dużej mierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonanie zadania. 

Nauczyciel określa wymagania na poszczególne oceny indywidualnie dla każdego ucznia, na podstawie zaleceń zawartych w 

orzeczeniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i po konsultacji z nauczycielem wspomagającym. 

 

 

 

ZAPOZNAŁEM/ŁAM SIĘ Z PSO DNIA …………………                 PODPIS UCZNIA …………………………………….. 

 

 

PODPIS RODZICA ………………………………… 


