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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI  

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRZOZOWIE 

 

1) Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu 

oceniania na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach 

natychmiast po ich wprowadzeniu. 

2) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce; 

 pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań;  

 uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności 

przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym 

zakresie; 

 wdrażanie ucznia do systematycznej pracy samokontroli i samooceny; 

 ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia; 

 okresowe (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz 

określanie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału 

programowego przewidzianego na dany okres (rok szkolny); 

 dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

 korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej 

nauczyciela. 

3) Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane 

systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających 

obiektywność oceny. Stopnie szkolne są jawne zarówno dla ucznia jak i jego 

rodziców. Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien go – na prośbę ucznia 

lub jego rodziców – krótko uzasadnić. Sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne uczeń – na własną prośbę lub prośbę jego rodziców – otrzymuje do 

wglądu na terenie szkoły. 
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4) Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych 

programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych, zwanych 

dalej „stopniami”, według następującej skali: 

 

Stopień Skrót Oznaczenie 

 literowy cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

5) Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na: 

 bieżące, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze 

zrealizowanej części programu nauczania; 

 śródroczne i roczne, określające ogólny poziom wiadomości 

i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany 

okres (rok szkolny). Oceny śródroczne i roczne nie powinny być ustalane 

jako średnia arytmetyczna ocen bieżących. 

6) Stopień ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Stopień ustalony 

przez nauczyciela nie może być uchylony ani zmieniony decyzją 

administracyjną. 

7) Ustala się następujące ogólne kryteria stopni z fizyki: 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo 

dobry oraz: 

 posiadł dodatkową wiedzę znacznie wykraczającą poza program 

nauczania fizyki, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania; 
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 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania bardzo trudnych 

zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając terminologii 

fachowej oraz proponuje rozwiązania nietypowe; 

 samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki 

i przeprowadza rachunek błędów; 

 formułuje hipotezy i weryfikuje je jakościowo i ilościowo; 

 jego wypowiedzi mają przemyślaną konstrukcję, nie zawierają żadnych 

błędów; 

 prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika, innych 

materiałów dydaktycznych, dodatkowych lektur i innych źródeł 

informacji oraz ocenia wiarygodność tych źródeł; 

 osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach: fizycznej lub astronomicznej 

albo posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy 

i umiejętności określonych programem nauczania fizyki w danej klasie: 

 swobodnie podaje i omawia przykłady ilustrujące poznane prawa; 

 proponuje metody badań, bada i ustala zależności między poznanymi 

wielkościami fizycznymi, dokonuje analiz i porównań; 

 wyprowadza, wyjaśnia i uzasadnia związki między poznanymi 

wielkościami fizycznymi; 

 samodzielnie i sprawnie posługuje się metodami algebraicznymi 

i graficznymi w złożonych zadaniach, łączących elementy różnych 

zjawisk fizycznych, stosując posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach; 

 porównuje, interpretuje, wyjaśnia i uogólnia zależności między 

wielkościami fizycznymi; 

 samodzielnie analizuje zjawiska fizyczne i objaśnia otaczającą go 
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rzeczywistość w oparciu o podstawy naukowe, teorie i modele, formułuje 

hipotezy i weryfikuje je; 

 planuje eksperymenty, umie dokonywać pomiarów wielkości fizycznych, 

zapisywać ich wyniki oraz analizować je i dokonywać rachunku błędów; 

 korzysta z literatury popularnonaukowej i fachowej; 

 swobodnie posługuje się językiem fizycznym w pełni samodzielnie 

budując wypowiedzi, popełnia sporadycznie drobne pomyłki; 

 prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika, innych 

materiałów dydaktycznych i dodatkowych lektur oraz ocenia 

wiarygodność tych źródeł. 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania fizyki w danej klasie na poziomie 

przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej: 

 umie badać i interpretować poznane zależności między wielkościami 

fizycznymi; 

 umie interpretować wykresy zależności między poznanymi wielkościami 

fizycznymi; 

 podaje przykłady ilustrujące poznane prawa; 

 umie wyjaśnić na czym polegają poznane zjawiska, wykorzystując 

modele; 

 stosuje poznane wzory i prawa samodzielnie i sprawnie posługując się 

metodami algebraicznymi i geometrycznymi w typowych sytuacjach 

zadaniowych; 

 wyjaśnia, uzasadnia, analizuje, porównuje i interpretuje związki między 

poznanymi wielkościami fizycznymi; 

 umie dokonywać obserwacji i pomiarów poznanych wielkości fizycznych 

i zapisywać ich wyniki oraz przeprowadzać rachunek błędów; 
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 w wypowiedziach sporadycznie popełnia błędy merytoryczne; 

 prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika i dodatkowych 

lektur. 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości 

i umiejętności określone programem nauczania fizyki w danej klasie na 

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej: 

 odróżnia obiekty fizyczne, wielkości fizyczne, obiekty idealne, prawa, 

teorie fizyczne; 

 umie posługiwać się jednostkami podstawowymi układu SI i umie 

przeliczać jednostki; 

 zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć i wielkości fizycznych 

występujących w materiale nauczania fizyki; 

 umie interpretować poznane zależności między wielkościami fizycznymi; 

 umie interpretować wykresy zależności między poznanymi wielkościami 

fizycznymi; 

 podaje przykłady ilustrujące poznane prawa; 

 umie wyjaśnić, na czym polegają poznane zjawiska, z wykorzystaniem  

modeli; 

 stosuje poznane wzory i prawa w prostych sytuacjach zadaniowych 

o średnim stopniu trudności; 

 umie wykonywać obserwacje i opisywać je jakościowo; 

 umie dokonywać prostych pomiarów poznanych wielkości fizycznych 

i zapisywać ich wyniki; 

 w wypowiedziach popełnia błędy merytoryczne; 

 prowadzi zeszyt, korzysta z notatek i z podręcznika. 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu 
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podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania 

przez ucznia podstawowej wiedzy z fizyki w ciągu dalszej nauki: 

 rozumie pytania i polecenia; 

 odróżnia obiekty fizyczne, wielkości fizyczne, obiekty idealne, prawa, 

teorie fizyczne; 

 umie posługiwać się jednostkami podstawowymi układu SI i umie 

przeliczać jednostki; 

 zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć i wielkości fizycznych 

występujących w materiale nauczania fizyki; 

 umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania elementarnych 

obliczeń w bardzo prostych sytuacjach zadaniowych o niewielkim stopniu 

trudności; 

 umie wykonywać obserwacje i opisywać je jakościowo; 

 umie dokonywać bardzo prostych pomiarów poznanych wielkości 

fizycznych; 

 w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne, prowadzi zeszyt 

i korzysta z podręcznika. 

 

Stopień niedostatecznv otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości 

i umiejętności określonych w podstawie programowej z fizyki w danej klasie, 

a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z fizyki: 

 nie rozumie pytań i poleceń; 

 w wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy merytoryczne; 

 nie umie obserwować i opisywać zjawisk fizycznych; 

 nie umie wykorzystywać modeli do wyjaśniania zjawisk i procesów 

fizycznych; 

 nie umie planować i wykonywać doświadczeń fizycznych, zapisywać 

i analizować ich wyników; 
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  nie umie sporządzać i interpretować wykresów; 

  nie umie korzystać z praw i zasad fizyki do wyjaśniania wybranych 

zjawisk zachodzących w przyrodzie. 

 

8) Przy ustalaniu stopnia należy również brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wykonywanie obowiązków wynikających ze specyfiki 

przedmiotu, jednak nie ma to decydującego znaczenia przy ustalaniu oceny. 

9) Oceny z fizyki wystawiane są z: 

a) odpowiedzi ustnych; 

b) odpowiedzi pisemnych (tzw. kartkówki); 

c) zadań domowych; 

d) sprawdzianów (zapowiadanych na 1 tydzień lub wcześniej przed

 terminem sprawdzianu); 

e) aktywności na lekcjach; 

f) pracy w grupach; 

g) prac dodatkowych (referaty, projekty). 

10) Dopuszcza się stosowanie znaków + i – w ocenach cząstkowych. 

11) W przypadku sprawdzianów pisemnych przyjmuje się skalę punktową 

przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów: 

  

100%–91% – ocena bardzo dobra; 

90%–76% – ocena dobra; 

75%–56% – ocena dostateczna;  

55%–40% – ocena dopuszczająca;  

39%–0% – ocena niedostateczna. 

Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 

 

12) W przypadku punktów 4 (a – b) uczeń obowiązany jest być 

przygotowanym przynajmniej z 3 – 5 ostatnio zrealizowanych tematów. 
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13) Punktom 4 (a – g) odpowiadają poszczególne wagi, mające na celu 

uwzględnienie stopienia ważności poszczególnych zadań: 

a) odpowiedzi ustne – 2; 

b) odpowiedzi pisemne (kartkówki) – 2; 

c) zadania domowe, prowadzenie zeszytu – 1; 

d) sprawdziany – 3, 

e) aktywność na lekcjach – 1; 

f) praca w grupach – 1; 

g) prace dodatkowe (referaty, projekty) – 1. 

14) Wystawienie oceny śródrocznej i rocznej dokonujemy na podstawie ocen 

bieżących, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, 

w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są 

wspomagające. 

Jeśli ocenę z odpowiedzi ustnych oznaczymy przez a, z odpowiedzi 

pisemnych przez b, itd., to końcowa ocena semestralna wyraża się wzorem: 

10

113122 fedcba
Ocena


 . 

Przy obliczaniu średniej ważonej znak „+” zwiększa wartość oceny o 0,5, znak 

„–”  zmniejsza wartość oceny o 0,25. Średnią ważoną zaokrąglamy do jednego 

miejsca po przecinku. Ocenę podwyższamy, gdy wynik po przecinku wynosi 

0,6. 

15) W przypadku kilku ocen np. z odpowiedzi ustnej do wzoru z punktu 17 

wstawia się średnią arytmetyczną ocen z odpowiedzi ustnych. 

16) W przypadku braku oceny z punktów 4(a–c), uczeń ma prawo do 

uzyskania takiej oceny w dodatkowym terminie określonym przez nauczyciela. 

17) W przypadku braku oceny z punktów 4c, 4f lub 4g, nauczyciel zwiększa 

wagę sprawdzianu o odpowiednią ilość procent, tj. odpowiednio o 1 (4c), 0,5 

(4f). Maksymalna waga sprawdzianu może wynieść, więc 3 + 1+ 1 = 5. 
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18) Na ocenę z aktywności wpływa poza czynnym udziałem w lekcji także 

frekwencja. 

19) Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze 

sprawdzianów jeden raz w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu 

(wpisaniu ocen ze sprawdzianu do dziennika). Dla wszystkich chętnych ustala 

się jeden termin poprawy. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio 

wpisuje się ocenę poprawioną. Obie oceny uwzględnia się przy określaniu 

oceny śródrocznej i końcowej. 

20) Sprawdziany, kartkówki i zadania domowe pisane niesamodzielne są 

oceniane jako niedostateczne, a uczniowi nie przysługuje prawo do poprawy tej 

oceny. 

21) Sprawdziany są obowiązkowe, w razie nieobecności z przyczyn losowych 

na sprawdzianie nauczyciel wyznacza dodatkowy termin sprawdzianu w ciągu 

dwóch tygodni od rozdania sprawdzonych prac. Nieobecność w obu terminach 

odpowiada niezaliczeniu danego działu, czyli ocenie niedostatecznej. 

Nieobecność na sprawdzianie wynikająca z celowego unikania go przez ucznia 

jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Na koniec semestru 

nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego, poprawkowego). 

22) W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy 

semestr, obowiązuje pisemne zaliczenie materiału nauczania obowiązującego 

w semestrze pierwszym do końca lutego, w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. Zaliczenie musi się odbywać poza czasem, w którym odbywają się 

lekcje fizyki. Zaliczać można tylko raz. 

23) Uczeń ma obowiązek samodzielnie prowadzić zeszyt przedmiotowy, 

który powinien zawierać notatki do lekcji i z lekcji oraz zadania domowe. Ocena 

z zeszytu nie ma decydującego wpływu na ocenę końcową z przedmiotu. 

24) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji spowodowane 

brakiem pracy domowej, brakiem zeszytu lub brakiem znajomości ostatnich 

trzech tematów jedynie przed rozpoczęciem lekcji:  
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a) 1 raz w semestrze, gdy w tygodniu jest 1 godzina fizyki, 

b) 2 razy w semestrze, gdy w tygodniu są 2 godziny fizyki (poziom 

rozszerzony). 

25) Niezgłoszenie nieprzygotowania, braku zeszytu, pracy domowej przed 

rozpoczęciem lekcji upoważnia nauczyciela do wstawienia oceny 

niedostatecznej. 

26) Uczeń nie ma prawa zgłosić nieprzygotowania do sprawdzianu, 

zapowiedzianej kartkówki.  

27) Nieobecność na lekcji nie zwalnia ze znajomości materiału i odrobienia 

pracy domowej. 

28) Uczeń ma obowiązek uzupełniania zeszytu po każdej nieobecności 

w szkole. 

29) Wszelkie nieprawidłowości w przestrzeganiu regulaminu, mogą być 

zgłaszane przez ucznia nauczycielowi przedmiotu lub dyrektorowi szkoły. 


