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Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dotyczy uczniów klas VII i VIII 

Szkoły  Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu. Jest zgodny                            

z Rozporządzeniem MEN i S z dn. 10 czerwca 2015 roku w sprawie 

szczegółowych warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz Aktami zmieniającymi                     

z dn.11 sierpnia 2016 roku i 25 sierpnia 2017 roku . Jest również zgodny                    

ze Statutem Szkoły  i Wewnątrzszkolnym  Systemem Oceniania, które 

obowiązują  w szkole oraz Podstawą programową z fizyki, Programem 

nauczania fizyki w szkole podstawowej: „To jest fizyka” wydawnictwa Nowa 

Era.                   

Uczniowie korzystają z podręcznika „To jest fizyka” wydawnictwa Nowa Era.                   

Cele nauczania  fizyki:                                                                                                            

• poznawanie praw przyrody,                                                                                                     

• kształtowanie wrażliwości na piękno i wartość przyrody,                                                         

• poznawanie podstawowych praw opisujących zjawiska fizyczne,                                                

• prezentowanie własnych obserwacji, eksperymentów i przemyśleń,                                           

• wykorzystanie wiedzy fizycznej w praktyce życia codziennego,                                                       

• kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem fizycznym,                                   

• kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,                                 

• wdrażanie do logicznego myślenia uczniów,                                                                                                                

• kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań rachunkowych                                     

i problemowych,                                                                                                                           

• kształtowanie umiejętności pracy w zespole,                                                                                       

• kształtowanie rzetelności i dokładności wykonywania doświadczeń. 

 

 



Oceniając wiedzę ucznia nauczyciel na lekcjach fizyki zwraca uwagę na:                                                                 

- kształcenie pojęć fizycznych – sprawdzanie stopnia ich zrozumienia,                            

o umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w sytuacjach typowych                        

i problemowych,                                                                                                                       

- sposób rozwiązywania zadań fizycznych, stosowanie odpowiednich metod,                                      

- umiejętność korzystania z podręcznika i innych źródeł informacji,                                

- umiejętność matematyzowania treści problemowych z fizyki. 

Przedmiotem oceny są: 

- wiadomości,                                                                                                                          

- umiejętności,                                                                                                                             

- aktywność.  

Pomiar osiągnięć edukacyjnych uczniów z fizyki obejmuje następujące 

narzędzia: 

-odpowiedź ustna - obejmuje materiał do 3 lekcji wstecz,                                                                                                                                                                                                                                   

-kartkówka - zawsze zapowiedziana, termin zapisany w zeszycie 

przedmiotowym lub w e-dzienniku, obejmuje materiał do 3 lekcji wstecz,                                                                                                   

- sprawdzian- poprzedzony powtórzeniem wiadomości, zawsze zapowiedziany             

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, termin zapisany w e-dzienniku, 

obejmuje cały dział nauczania fizyki, ilość w półroczu -2 lub 3,                                                                                     

-aktywność podczas lekcji - na każdej lekcji uczeń może zdobyć jeden 

"+",przelicza się trzy „+” na ocenę bardzo dobrą, przelicza się pięć „+” na ocenę   

celującą,                                                                                                                          

-zadania  domowe - obowiązkowe (dla wszystkich uczniów) oraz dodatkowe 

(dla zainteresowanych przedmiotem i chętnych uczniów),                                                      

- prace badawcze, projekty edukacyjne,                                                                                                         

- udział w konkursach. 

                                                                                                                                       

Zasady oceniania na lekcjach fizyki 

Kartkówki  i sprawdziany są obowiązkowe.                                                           

Ocenę celującą uczeń może otrzymać tylko za pierwsze pisanie prac pisemnych. 

W razie nieobecności uczeń pisze prace w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem ( nie dłuższym niż 2 tygodnie; po długiej nieobecności 3 

tygodnie).                                                                                                                   

Poprawa sprawdzianu  z oceną niedostateczną jest obowiązkowa w okresie 2 



tygodni od otrzymania oceny ; poprawianie oceny dopuszczającej, dostatecznej, 

dobrej jest dobrowolne w okresie 2 tygodni od otrzymania oceny.                               

Uczeń może poprawić otrzymaną ocenę tylko jeden raz. W trudnych sytuacjach 

oceny niedostateczne z prac pisemnych mogą być poprawiane maksymalnie 2 

razy.  

Trzy razy w półroczu uczeń może zgłosić brak pracy domowej pisemnej lub 

przygotowania się do lekcji(oprócz lekcji powtórzeniowej) - bez konsekwencji. 

Za każdy następny brak zadania lub nieprzygotowanie, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

Sprawdzian z działu programowego i kartkówki są oceniane wg skali 

procentowej:                                                                                                                      

1) niedostateczny -  0  –35%,                                                                                                 

2) dopuszczający -  36 –49 %,                                                                                            

3) dostateczny      - 50 –69 %,                                                                                                        

4) dobry                - 70 – 86 %,                                                                                                                

5) bardzo dobry    - 87 –97 %,                                                                                                 

6) celujący            - 98 –100%.                                                                      

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                                                   

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu 

się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.  

Podstawą wystawiania oceny semestralnej jest przedmiotowa karta oceny (karta 

ocen w dzienniku).                         

Kryteria  wystawiania ocen:  

1) Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który:  nie opanował 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 wymagania. 

2) Ocenę dopuszczającą -  otrzymuje uczeń, który 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.     

3) 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 nauczyciel, językiem 

przedmiotu posługuje się z usterkami.     

4) 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,  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.      

 5) 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, 

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.                                                                                                         



6) Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który 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.  

Zasady informowania o osiągnięciach szkolnych: 

      - uczniowie są na bieżąco informowani o otrzymywanych ocenach, 

        wszystkie oceny są  jawne, 

      - uczniowie mają prawo wiedzieć za co otrzymali ocenę, znają kryteria       

        oceniania, 

      - uczniowie, jak i rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych oraz ocen   

        ucznia w dzienniku, 

      - uczniowie wklejają do zeszytów przedmiotowych kartkówki oraz  

        otrzymują do domu wszystkie sprawdziany z działów programowych                        

        i w terminie 3 dni mają obowiązek oddać nauczycielowi       

        przedmiotu sprawdzian podpisany przez jednego z rodziców, 

      - rodzice są także informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas  

        zebrań i konsultacji, 

      - zależności od potrzeb nauczyciel przeprowadza rozmowy indywidualne,  

        telefoniczne lub osobiste, informujące rodziców o postępach w nauce ich  

        dzieci. 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów o specyficznych 

potrzebach:                                                                                                                        

-szerokie  zastosowanie zasady poglądowości,                                                                  

-częste odwoływanie się do konkretów,                                                                                   

-graficzne przedstawianie treści zadań,                                                                              

-omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności,                      

-podawanie poleceń w prostszej formie,                                                                                  

-wydłużanie czasu na wykonanie zadania,                                                                           

-w trakcie wykonywania samodzielnej pracy - w razie potrzeby udzielanie 

pomocy i wyjaśnień,                                                                                                                

-mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania,                                                                       

-zachęcanie do udziału w zajęciach dodatkowych z przedmiotu. 

                                                                Opracowanie:  Renata Antkowiak                                                                         



 

 

 


