
Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w klasach VII i VIII                                             

w Szkole Podstawowej 

 im. Ks. Jana Siudaka w Wołkowyi 

 

1. Ustalone zasady są zgodne ze Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Obowiązują 

ucznia i nauczyciela. 

2. Ocenianiu podlega wiedza i umiejętności fizyczne ucznia, aktywność oraz postawa ucznia 

jak również tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 

 

I. NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

 

1. waga 0,6 

 Sprawdziany 

 Udział w konkursach przedmiotowych (przynajmniej międzyszkolne) 

 Za awans do II etapu pozaszkolnych konkursów i zawodów fizycznych 

– ocena celująca 

 Za uzyskanie co najmniej 60% w konkursie fizycznym  na etapie 

szkolnym – ocena bardzo dobra 

 Za przedstawienie poprawnych rozwiązań niektórych zadań z 

Olimpiady Fizycznej – ocena celująca   

 Za przygotowanie i przeprowadzenie ciekawego doświadczenia 

fizycznego – ocena bardzo dobra. 

 Odpowiedź ustna (cały dział). 

2. waga 0,3 

 Kartkówka (10-20 min.), obejmująca wiadomości i umiejętności z co najwyżej 

ostatnich 3 nowych tematów. 

  ćwiczenia ustne (sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie 

ustnej odpowiedzi obejmujące co najwyżej ostatnie 3 nowe tematy). 

 Zadania dodatkowe. 

 Przygotowanie i przeprowadzenie ciekawego eksperymentu fizycznego. 

3. waga 0,1 

 Kontrola prac domowych ucznia z ostatniej lekcji. 



 Ocena za prowadzenie zeszytu  (jedna ocena na semestr) -zależy od decyzji 

nauczyciela. 

 Aktywność na lekcji (częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych 

odpowiedzi) oceniane plusem. 

 Za podpowiedź (podczas odpowiedzi ustnej lub sprawdzania wiadomości w 

formie pisemnej), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

  Ilościowa kontrola w zeszycie notatek z lekcji oraz prac domowych. Braki i 

błędy w notatkach z lekcji, nie poprawione błędy w rozwiązaniach zadań 

przedstawionych na tablicy nie uzupełnione w całości do następnej lekcji 

równoznaczne są z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

Ocenę semestralną obliczamy według wzoru: 

 

OK. = 0,6*Śp + 0,3*Śu + 0,1*Śd, 

gdzie Śp- średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w pkt.1, Śu- średnia ocen uzyskanych w 

pkt.2, Śd- średnia ocen uzyskanych w pkt.3. Wynik zaokrąglamy w górę dopiero przy 75 

setnych. 

 

 II. Ustalenia dodatkowe 

1. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole lub znajdujących się w trudnej sytuacji losowej na prośbę 

rodzica, wychowawcy, pedagoga. 

2. Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi uczeń otrzymuje 

plusa. O ocenie za plusy decyduje nauczyciel. 

3. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia „ np ” i „bz” na lekcji w sumie 2 razy w 

semestrze, bez podawania przyczyny; nie dotyczy to zapowiedzianych 

sprawdzianów, powtórzeń i zajęć na 3 tygodnie przed końcem semestru. 

4. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy. 

5. Sprawdzian zapowiadany jest z tygodniowym wyprzedzeniem. 

6. Sprawdziany i zadania klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń 

nie miał możliwości ich napisania, winien to uczynić w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem (dwa tygodnie od powrotu do szkoły), nie później niż miesiąc przed 

terminem klasyfikacji. 

7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy klasowej w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem (dwa tygodnie od oddania pracy). Do średniej wliczana jest średnia 



arytmetyczna ocen uzyskanych ze sprawdzianu i jego poprawy (wynik zaokrąglamy w 

górę wg zasad matematycznych). 

8. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną na koniec semestru ma obowiązek 

zaliczyć tą część materiału, w celu wyrównania poziomu osiągnięć edukacyjnych 

umożliwiających dalszą naukę w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

9. Ocena roczna ustalana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez ucznia 

za I i II semestr (wynik zaokrąglamy w górę wg zasad matematycznych). 

10. Zadania klasowe, odpowiedzi ustne itp. oceniane będą w skali 1-6. Jeżeli jednak 

uczeń pracy klasowej nie pisał i nie napisze jej w innym uzgodnionym terminie 

otrzymuje ocenę „ndst”. Ściąganie na pracy klasowej równoznaczne jest z 

otrzymaniem oceny niedostatecznej z możliwością zaliczenia jej w dodatkowym 

terminie. 

11. Uczeń, który rozwiąże wszystkie zadania ze sprawdzianu na ocenę bdb i bezbłędnie 

rozwiąże dodatkowe specjalne zadanie może otrzymać ocenę celującą, pod 

warunkiem, że rozwiązania zadań obowiązkowych zostały ocenione na bdb 

12. Uczeń, który rozwiąże bezbłędnie wszystkie zadania i niektóre z nich rozwiąże w 

sposób niekonwencjonalny – może otrzymać ocenę celującą. 

13. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 

14. Jeśli nauczyciel ma podstawy przypuszczać, że uczeń „ściągał” podczas pisania 

sprawdzianu, to ma prawo zapytać danego ucznia z materiału obowiązującego z 

danego działu (na następnej lekcji lub bezpośrednio przed oddaniem sprawdzianu). 

15. Zadania ze sprawdzianów i kartkówek oceniane są punktowo, o ogólnej ocenie 

decyduje suma zdobytych punktów. 

 

                                Przeliczanie punktów na oceny: 

Dopuszczający         30% - 49% 

Dostateczny              50% - 74% 

Dobry                        75% - 89% 

Bardzo dobry            90% - 100% 

Celujący powyżej           100% 

16. Oceny na zakończenie semestrów pokrywają się z obowiązującą skalą ocen. 

17. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim mogą otrzymać 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 



18. Nauczyciel ustala prognozę oceny niedostatecznej semestralnej na miesiąc przed 

terminem klasyfikacji. 

19. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena końcowa może być zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

20. Wszystkie inne ustalenia oraz sposoby przekazywania informacji zawarte są w WSO  

i aktualnym rozporządzeniu MEN 

 

 

 

Nauczyciel  fizyki: 

Bogumiła Łoś 

 

 

 

 

 

 

 


