
ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ZARSZYNIE od 01.09.2022r. 

 
Zadaniem zasad jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania 

wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego indywidualne potrzeby ucznia oraz pełniącego 

funkcję informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną.  
Na lekcjach fizyki uczeń jest oceniany za: umiejętności i wiadomości, których zakres jest 

określony programem nauczania oraz za aktywność w pracy na lekcjach. Szczegółowe wymagania 

na poszczególne oceny szkolne, opracowane przez nauczyciela z uwzględnieniem podstawy 

programowej, przedstawione są uczniom na początku roku szkolnego i umieszczone na stronie 

internetowej szkoły. 
 

Formy aktywności  
 prace klasowe (testy, sprawdziany),

 kartkówki,
 odpowiedzi ustne,

 praca samodzielna na lekcji,
 prace domowe,

 aktywność na lekcji,
 praca w grupie,

 udział w konkursach fizycznych,
 zadania dodatkowe, dla chętnych,

10. przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń 


 

Częstotliwość oceniania (w semestrze)  
 prace klasowe odbywają się zgodnie z rozkładem materiału,
 kartkówki ( według potrzeb),
 prace domowe,
 odpowiedzi ustne i aktywność w zależności od potrzeb i sytuacji,
 zadania dodatkowe w zależności od zespołu klasowego i czasu.


Prace pisemne są punktowane, a ocena końcowa uzależniona jest od liczby uzyskanych 

punktów następująco: 

- 0 – 30 % możliwych do zdobycia punktów - ocena niedostateczna (1) 

- powyżej 30% - ocena: dopuszczający (2) 

- powyżej 50% - ocena: -dostateczny (-3) 

- powyżej 55% - ocena: dostateczny (3) 

- powyżej 70% - ocena: +dostateczny (+3) 

- powyżej 75% - ocena: – dobry (-4) 

- powyżej  80% - ocen: dobry (4) 

- powyżej 85% - ocena: + dobry (+4) 

- powyżej 90% - ocena: – bardzo dobry (-5) 

- powyżej 95% - ocena: bardzo dobry (5) 
 

 Prace klasowe
 każdy dział jest zakończony pracą klasową,

 przed pracą klasową wiadomości są powtarzane,

 zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem,

 oceniane są w terminie do 2 tygodni od daty pisania,

 po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy.

 Kartkówki
 mogą być nie zapowiadane,

 dotyczą trzech ostatnich tematów,

 czas trwania 10 – 15 minut,

 oceniane są w terminie 1 tygodnia od chwili napisania.

 Wypowiedzi ustne
 odpowiedzi z bieżąco omawianego działu,



 aktywność na lekcji.

 Prace domowe
 podlegają sprawdzaniu i ocenieniu w różnej formie: oceną, znakiem + i – lub pochwałą.

 

Zasady poprawiania ocen 
 

 Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy klasowej w terminie i formie uzgodnionej  
z nauczycielem oraz zgonie z Statutem Szkoły. Poprawiona ocena nie anuluje pierwszej oceny  
z pracy klasowej.

 W przypadku nieobecności ucznia na lekcji podczas pracy klasowej ma on obowiązek w terminie 
ustalonym przez nauczyciela, napisać pracę klasową.

 Kartkówki nie podlegają poprawie.
 Po dłuższej nieobecności w szkole (tydzień i więcej) uczeń ma prawo być nieoceniany (nie 

dotyczy to prac klasowych).
 Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek) z 

niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny 
niedostatecznej.

 

Ustalenia końcowe 

 Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 Każda ocena jest jawna, uzasadniona na prośbę ucznia lub rodziców.
 Ocena klasyfikacyjna półroczna i roczna nie musi być średnią ocen bieżących.
 Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do 
lekcji z określonych obszarów aktywności, rozumiemy przez to:
 brak zeszytu,

 brak pracy domowej,

 niegotowość do odpowiedzi.

 Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde 
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
 Aktywność na lekcji jest oceniana ,,plusami”, za 5 zebranych ,,plusów” uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy:
 częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi,

 aktywną pracę w grupie,

 wykonywanie zadań dodatkowych.

 Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 
 Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły.
 Uczeń z opinią lub orzeczeniem wydanym przez PPP ma dostosowane prace pisemne i ustne do 

swoich możliwości i oceniany jest zgodnie z zaleceniami poradni.

 Ocena z przedmiotu nie ma wpływu na ocenę z zachowania.
 


