
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANA  Z FIZYKI 

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

a) Zasady oceniania zostały opracowane zgodnie z WZO Gimnazjum w Niegowici  

b) O formach, ich liczbie, częstotliwości oceniania nauczyciel informuje uczniów każdej 

klasy na początku roku szkolnego. 

c) O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów na początku roku 

szkolnego i są one do wglądu w bibliotece szkolnej lub stronie internetowej 

gimnazjum 

2. OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI. 

a) Praca klasowa, egzaminy próbne 

b) Kartkówki 

c) Odpowiedzi ustne 

d) Prace domowe, ćwiczenia praktyczne ( przeprowadzanie doświadczeń ) 

e) Zeszyt przedmiotowy 

f) Prace długoterminowe 

g) Praca na lekcji ( przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupie, 

praca podczas doświadczeń fizycznych) 

3. KRYTERIA I SPOSOBY OCENIANIA 

3.1.Prace klasowe, egzaminy próbne 

Praca klasowa ( lub egzamin próbny) obejmuje większą partię materiału. Jest 

zapowiedziana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zanotowana w 

dzienniku i poprzedzona lekcją powtórzeniową. 

Prace oceniane są punktowo. Za każde zadanie jest określona liczba punktów. 

Punkty są sumowane i zamieniane na ocenę według wskaźników 

procentowych. 

 

Ocena  Skala 

Celujący 100% 

Bardzo dobry 90% - 99% 

Dobry 74% - 89% 

Dostateczny 50% - 73% 

Dopuszczający 34% - 49% 

Niedostateczny 0 – 33% 

 

Ocena z zadania klasowego jest wpisywana do dziennika na czerwono. Uczeń 

jest informowany o ocenie na lekcji omawiającej to zadanie klasowe. Ocena 

jest również wpisana do zeszytu przedmiotowego. Rodzice mają wgląd do prac 

swoich dzieci w czasie wywiadówek i dni otwartych.  

3.2. Kartkówki 

Kartkówki obejmują zakres materiału z ostatnich trzech lekcji i nie są 

zapowiadane wcześniej. Oceniane są według schematu: 



Ocena  Skala 

Bardzo dobry 91% - 100% 

Dobry 75% - 90% 

Dostateczny 50% - 74% 

Dopuszczający 30% - 49% 

Niedostateczny 0 – 29% 

 

Poprawioną przez nauczyciela kartkówkę uczeń dostaje do domu. 

3.3.Odpowiedzi ustne. 

Odpowiedzi ustne oceniane są na bieżąco z uwzględnieniem możliwości 

ucznia. Przy ocenie brane są pod uwagę: 

 Zawartość rzeczowa (zgodna z wymaganiami na poszczególne oceny) 

 Posługiwanie się językiem fizycznym 

 Sposób prezentacji 

 

3.4 Prace domowe 

Nauczyciel zobowiązany jest do kontroli i oceny, co najmniej jednej pracy 

domowej w semestrze. Brak zadania skutkuje oceną niedostateczną.  

Zadanie to musi być uzupełnione na następną lekcję. 

 

3.5  Prowadzenie zeszytów przedmiotowych 

Uczeń zobowiązany jest posiadać na lekcji zeszyt przedmiotowy. Podczas 

sprawdzania zadania domowego lub prac dodatkowych, nauczyciel uwzględnia 

również: 

 Kompleksowość notatek 

 Poprawność merytoryczną 

 Estetykę 

 Poprawność ortograficzną i styl 

 

3.6  Rozwiązywanie projektów, prace długoterminowe, zadania dodatkowe, 

zadania uzupełniające braki 

Co najmniej raz w semestrze uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za zadania 

dodatkowe (np. rozwiązanie zestawu zadań ) 

 

3.7  Praca na lekcji ( przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji, praca w 

grupie, praca podczas doświadczeń fizycznych) 

Nauczyciel ocenia pracę ucznia na lekcji wstawiając oceny lub wpisując plusy 

i minusy do zeszytu przedmiotowego. Uczeń gromadzi plusy i minusy, które 

nauczyciel zamienia na ocenę według następujących zasad: 

 +,+,+,+  - bdb 

 +,+,+,-   - db 

 +,+,-,-    - dst 

 +,-,-,-     - dop 

 -,-,-,-      - nast. 

 

 



4. SPOSOBY POPRAWY OCENY 

Uczeń, który otrzymał z zadania klasowego ocenę niedostateczną ma obowiązek ją 

poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w terminie do dwóch tygodni 

od uzyskania informacji o otrzymanej ocenie). Uczeń, który nie pisał zadania 

klasowego ma obowiązek napisania go w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. Oceny pozytywne ze sprawdzianów uczniowie mogą również poprawiać 

w wyznaczonych terminach. Z pozostałych form aktywności uczeń nie poprawia ocen. 

 

5. USTALANIE OCENY SEMESTRALNEJ ( KOŃCOWOROCZNEJ)  

Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie 

uczniów poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności i 

wagi. 

Zadanie klasowe, egzamin próbny – waga 3 

Kartkówka – waga 2  

Odpowiedź ustana – waga 2 

Praca domowa – waga 1 

Aktywność na lekcji – waga 1 

Doświadczenia i pokazy – waga 1 

 

Średnia ważona liczona jest według wzoru: 

Suma iloczynów ( ocena x waga) 

Suma wag 

 

 

Ocenę semestralną i roczną nauczyciel wystawia według schematu: 

ŚREDNIA WAŻONA OCENA 

0,00 – 1,5 NIEDOSTATECZNY 

1,6 -2,75 DOPUSZCZAJĄCY 

2,76 – 3,75 DOSTATECZNY 

3,76 – 4,75 DOBRY 

4,76 – 5,75 BARDZO DOBRY 

5,76 – 6,00 CELUJĄCY 

 

Przy ustalaniu oceny końcoworocznej bierze się pod uwagę oceny uzyskane w ciągu całego 

roku szkolnego.  Ocena końcoworoczna w klasie trzeciej jest oceną końcową. 

Opracował : Maciej Kowanec 


