
Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiaoskiego w Jarosławiu 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI 

 

 

Podstawa prawna do opracowania PZO:  

1. Statut Szkoły.  

2. Podstawa programowa. 

 
I. Postanowienia ogólne. 

1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela przedmiotu 

o zakresie wymagao z fizyki, obowiązującym w danym roku szkolnym (zakres wiadomości 

i umiejętności) oraz o sposobie i zasadach oceniania wiedzy i umiejętności. 

2. Uczeo jest oceniany systematycznie przez cały okres nauki. Oceny są wpisywane do dziennika 

lekcyjnego. 

3. Uczeo ma obowiązek systematycznie przygotowywad się w formie ustnej lub pisemnej 

z materiału poznanego na każdej lekcji oraz odrabiad zadania domowe. 

II. Celem oceniania na lekcjach fizyki jest: 

1. Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w odniesieniu do wymagao programu nauczania oraz możliwości ucznia. 

2. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięd edukacyjnych i postępach w tym zakresie.  

3. Wskazanie uczniowi sposobów pracy, które zapewnią mu jeszcze lepsze wyniki. 

4. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

5. Dostarczenie nauczycielowi informacji na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości 

doboru metod pracy z uczniem. 

III. Ocenianie ucznia w procesie kształcenia fizyki powinno wiązad się z szukaniem odpowiedzi na 

pytanie, w jakim stopniu w obrębie danego konkretnego zagadnienia programowego uczeo: 

1. rozumie pojęcia z nim związane, potrafi podad dla nich przykłady i kontrprzykłady, zna definicje, 

potrafi uczestniczyd w klasyfikowaniu i definiowaniu pojęd; 

2. zna podstawowe algorytmy postępowania przy rozwiązywaniu standardowych problemów; 

3. umie rozwiązywad problemy o wyższym stopniu trudności; 

4. opanował materiał nauczania z danego okresu, czy roku; 

5. aktywnie uczestniczy w zajęciach; 

6. uczestniczy w pracy pozalekcyjnej, konkursach, olimpiadach; 

7. umie posługiwad się językiem fizyki, umie stosowad swoje wiadomości i umiejętności  

w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin. 

IV. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są: 

1. zakres wiadomości i umiejętności, 

2. rozumienie materiału naukowego, 

3. umiejętnośd stosowania wiedzy. 

 



V. Obszary aktywności podlegające ocenianiu : 

 rozumienie pojęd fizycznych i znajomośd ich definicji; 

 prowadzenie rozumowao - sposób prowadzenia rozumowao; 

 posługiwanie się symboliką adekwatną do danego etapu kształcenia; 

 rozwiązywanie zadao z fizyki z wykorzystaniem poznanych metod, weryfikowanie 

otrzymanych    wyników; 

 stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów pozaprzedmiotowych; 

 stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych; 

 prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach; 

 aktywnośd na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

 

VI. Kryteria oceny poszczególnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz obszarów 

aktywności ucznia. 

Prace klasowe  

 służą do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów po opracowaniu danego działu fizyki; 

 zadania w pracach klasowych zostały dobrane zgodnie z zaplanowanymi osiągnięciami ucznia 

zawartymi w programie nauczania; 

 o ich formie i czasie uczeo zostanie powiadomiony co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem, a ich termin nauczyciel wpisuje do dziennika; 

 sprawdziany są oceniane według następującej punktacji: 

niedostateczny  0% - 34%  

dopuszczający   35% - 49%  

dostateczny   50% - 74% 

dobry    75% - 89% 

bardzo dobry   90% - 100% 

Ocenę celującą uczeo otrzymuje wówczas, gdy z części obowiązkowej dostanie ocenę bardzo 

dobrą, a ponadto prawidłowo rozwiąże zadanie dodatkowe o zwiększonym stopniu trudności 

lub wykraczające poza treści obowiązkowe. 

Kartkówki 

 mogą odbywad się na każdej lekcji i nie muszą byd zapowiadane; 

 obejmują nie więcej, niż trzy ostatnie tematy lekcji; 

 punktacja kartkówek jest ustalana przez nauczyciela. 

Prace domowe – mogą byd: indywidualne krótkoterminowe z lekcji na lekcję (wykonywanie 

samodzielnie zadao i dwiczeo) lub długoterminowe (np. referat, opracowanie zagadnienia, wykonanie 

pomocy dydaktycznej, projektu). 

Odpowiedzi ustne 

 podstawę oceny za odpowiedź ustną stanowi pełna i samodzielna odpowiedź ucznia na pytanie 

wg ustalonych wymagao programowych na odpowiednią ocenę; 

 wygłoszenie przygotowanego referatu. 

 

 



Aktywnośd ucznia to aktywnośd na lekcji w postaci: 

 zaangażowania w pracę na lekcji (lub jego brak), 

 udziału w dyskusji, 

 wypowiedzi w trakcie rozwiązywania nowych problemów, 

 eksperymentowania w toku lekcji, 

 pomysłu, inicjatywy. 

Ocena śródroczna i koocoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

Ocenę śródroczną i koocoworoczną wystawia nauczyciel, biorąc pod uwagę średnią ważoną oraz 

systematyczną pracę ucznia w ciągu całego przedziału czasowego. 

- prace klasowe, sprawdziany    waga 4 

- kartkówki (zapowiedziane lub nie)   waga 2 

- odpowiedzi ustne     waga 2 

- aktywnośd      waga 1 

- praca w grupie       waga 1 

- praca indywidualna na lekcji     waga 1 

- zadanie domowe     waga 1. 

 

Przedziały punktowe oceny śródrocznej i rocznej: 

        0 – 1,70   niedostateczny 

  1,71 – 2,70  dopuszczający 

  2,71 – 3,70 dostateczny 

  3,71 – 4,70 dobry 

  4,71 – 5,70 bardzo dobry 

  5,71 – 6,00 celujący. 

 

VII. Ogólne kryteria ocen z fizyki 

Uczeo powinien otrzymad ocenę: 

niedostateczną, jeżeli: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej nauczania 

fizyki w danym okresie czasu, a braki w umiejętnościach i wiadomościach uniemożliwiają mu 

dalszą skuteczną naukę z fizyki; 

 nie jest w stanie odtworzyd podanych wiadomości nawet z pomocą nauczyciela; 

 nie jest w stanie rozwiązad zadao o elementarnym stopniu trudności; 

 nie zna podstawowych praw, pojęd i wielkości fizycznych ; 
 nie pracował systematycznie, często nie odrabiał prac domowych i nie był przygotowany do 

lekcji; 

 nie wykazuje zainteresowania możliwościami poprawienia ocen stworzonymi mu przez 

nauczyciela; 

dopuszczającą, jeżeli: 

 ma braki w opanowaniu pewnych treści zawartych w podstawie programowej, ale nie 

przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z fizyki w dalszym 

etapie kształcenia; 

 odtwarza wiedzę z pomocą nauczyciela; 

 przy pomocy nauczyciela rozwiązuje bardzo proste zadania; 

 zna podstawowe pojęcia fizyczne, chociaż popełnia nieznaczne błędy; 



 potrafi opisad omawiane na lekcjach zjawiska fizyczne; 

 deklaruje chęd dalszej nauki, jego umiejętności nie przekreślają szans na dalszą skuteczną naukę; 

dostateczną, jeżeli: 

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

w danej klasie na poziomie podstawowym; 

 zna podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki; 

 potrafi opisad zjawiska fizyczne omawiane na lekcjach i rozumie zależnośd między wielkościami 

fizycznymi; 

 potrafi rozwiązywad zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności, chociaż popełnia drobne 

błędy obliczeniowe; 

dobrą, jeżeli: 

 w znacznym stopniu opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; 

 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne z niewielką 

pomocą nauczyciela; 

 bierze czynny udział w lekcjach, zawsze jest do nich przygotowany i systematycznie odrabia 

zadania domowe; 

 potrafi wyjaśnid dwiczenia, pokazy wykonywane na lekcjach; 

 potrafi kojarzyd, poprawnie analizowad zjawiska, przyczyny i skutki zdarzeo oraz wyciągad z nich 

wnioski; 

 potrafi planowad doświadczenia i na podstawie znajomości praw fizyki przewidywad ich 

przebieg;  

bardzo dobrą, jeżeli: 

 w pełni opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej; 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosowad posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadao i problemów w nowych sytuacjach, 

 potrafi poprawnie interpretowad zjawiska fizyczne, potrafi projektowad i wykonywad 

doświadczenia oraz interpretowad wyniki doświadczeo; 

 wykazuje się swobodą w operowaniu posiadaną wiedzą i umiejętnościami; 

celującą, jeżeli: 

 opanował wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową;; 

 wykorzystuje podstawowe prawa fizyki do wyjaśniania skomplikowanych zjawisk zachodzących 

w przyrodzie;  

 samodzielnie rozwija swoje zainteresowania fizyką; 

 reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach z fizyki, bierze w nich czynny udział i odnosi 

sukcesy. 

 

VIII. Informacje dodatkowe: 

1. W czasie jednego okresu uczeo musi uzyskad co najmniej trzy oceny. Sprawdziany 

i zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe. 

2. Uczeo ma prawo zgłosid nieprzygotowanie do zajęd bez podania przyczyny jeden raz w ciągu 

półrocza. 

3. Uczeo ma prawo zgłosid nieprzygotowanie  do  zajęd  w  przypadku  co  najmniej   tygodniowej 

usprawiedliwionej nieobecności. 

4. Uczeo nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie lub zapowiedzianej kartkówce jest 

zobowiązany napisad ją w terminie dwóch tygodni lub w uzasadnionych przypadkach w innym 

uzgodnionym z nauczycielem. Uczeo zgłasza się do nauczyciela w celu ustalenia terminu na 



pierwszej lekcji przedmiotu po powrocie do szkoły. 

5. W przypadku, gdy uczeo nie zgłosi się do nauczyciela w celu ustalenia terminu pisania pracy 

pisemnej, uczeo ma  obowiązek ją napisad na najbliższej lekcji. 

6. Każdy sprawdzian, napisany na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawid, poprawa 

jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. 

Uczeo poprawia ocenę tylko raz, a do wyliczenia średniej ważonej (jako oceny śródrocznej, 

rocznej) bierze się pod uwagę ocenę poprawioną. 

7. Uczeo, który podczas prac pisemnych korzysta ze źródeł niedozwolonych przez nauczyciela 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. W przypadku, gdy nieobecnośd ucznia na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona, to uczeo ma 

obowiązek  napisad go na najbliższej lekcji. 

9. Jeśli zapowiedziany sprawdzian nie odbył się z przyczyn niezależnych od nauczyciela to zostanie 

on przeprowadzony na najbliższej planowej lekcji (bez ponownej informacji o sprawdzianie). 

10. W zapisie ocen z obowiązkowych prac pisemnych stosuje się poziomą kreskę „ – ”, która 

oznacza brak pracy, a powód  jej braku umieszcza się w komentarzu. 

11. Uczeo, który otrzymał ocenę klasyfikacyjną roczną, która go nie satysfakcjonuje może ją 

poprawid na zasadach zawartych w  Statucie Szkoły. Praca sprawdzająca przeprowadzana jest 

w formie pisemnej i obejmuje zakres materiału zawartego w podstawie programowej w danym 

roku szkolnym. 

12. Nauczyciel może podnieśd ocenę roczną nawet o jeden stopieo uczniowi, który wyróżnia się 

aktywnością na zajęciach, rozwiązuje dodatkowe problemy, wykazuje inicjatywę 

w dodatkowych pracach, ma wiedzę ponad program, bierze udział w różnych konkursach. 

Osiągnięcia na olimpiadach, konkursach wojewódzkich, okręgowych lub krajowych mogą byd 

podstawą do wystawienia rocznej oceny celującej. 

13. Warunkiem klasyfikacji śródrocznej i koocoworocznej jest uczestnictwo w co  

najmniej 50% zajęd z fizyki. 

IX. Tryb i warunki, w jakich uczeo może uzyskad ocenę wyższą  niż przewidywana 

1. Uczeo spełniający wymagania zawarte w Statucie, może uzyskad ocenę wyższą niż 
przewidywana, jeżeli: 

a. w trakcie roku szkolnego na bieżąco poprawiał ocen niedostateczne ze sprawdzianów; 

b. posiada kompletny zeszyt przedmiotowy – uzupełnione wszystkie braki wynikające 
z nieobecności. 

2. Należy ustalid z nauczycielem treści i termin poprawy. 

3. Uczeo może uzyskad ocenę o jeden stopieo wyższą niż proponowana na podstawie egzaminu 
składającego się z zadao o poziomie wymagao na ocenę, o którą uczeo się ubiega. Zdobycie 
powyżej 80% punktów z takiego egzaminu skutkuje podwyższeniem oceny koocowej z fizyki. 

 

X.  Dostosowanie wymagao edukacyjnych 

Na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej (do tego upoważnionej)  nauczyciel 
dostosowuje wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w/w opinii. 

Dostosowanie to dotyczy również uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – 
na podstawie rozpoznania specyficznych trudności w uczeniu.  

 

XI. Kryteria oceniania z fizyki – nauczanie zdalne 



1. Podstawową formą komunikacji jest dziennik elektroniczny Librus oraz platforma Classroom. 
Dopuszcza się również możliwośd korzystania  innych komunikatorów elektronicznych wskazanych 
przez nauczyciela.  

2. Przy ocenianiu uczniów w czasie nauczania zdalnego obowiązuje skala ocen stosowana dotychczas.  

3. Ocenianiu podlegają następujące aktywności uczniów:  

a) odpowiedzi ustne - przed kamerą,  

b) prace pisemne: 

 zadania domowe (odsyłanie w ustalonym terminie i sposobie); 

 testy, sprawdziany (wcześniejsza informacja o terminie i  zakresie materiału, w celu rezerwacji 
dostępu do komputera – dostęp do testu tylko raz, w wyznaczonym czasie);  

c) aktywnośd na zajęciach (praca na lekcji tzn. wykonanie poleceo zawartych w wiadomości wysłanej 
przez nauczyciela do uczniów w ramach każdej lekcji, praca na lekcji online);  

d) terminowośd odsyłania prac,  

e) postawa ucznia wobec przedmiotu. 

4. Przesyłanie prac pisemnych odbywa się w sposób wskazany przez nauczyciela (e-dziennik, 
platforma) i przekazany do wiadomości uczniom.  

5. Nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela, traktowane jest każdorazowo jako 
nieprzygotowanie do zajęd.  

6. Brak reakcji na wysłane zadanie skutkuje oceną niedostateczną.  

7. Uczeo ma możliwośd poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie e-nauczania 
w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.  

8. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeo musi je wykonad.  

9. Poprawa ocen – uczeo ma możliwośd poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane 
w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim 
uzgodnieniu.  

10. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób, skutkuje oceną niedostateczną. Ten sam sposób oceny 
stosuje się przy korzystaniu przez ucznia z nieuprawnionych pomocy dydaktycznych lub pomocy 
osób trzecich. 

11. Nauczyciel może poprosid ucznia o wyjaśnienia do wykonanej przez niego pracy.  

12. Uczeo ma prawo wnioskowad o wydłużenie terminu obowiązku wykonania pracy w przypadku 
choroby, problemów technicznych lub innych problemów niezależnych od ucznia, o czym wcześniej 
informuje nauczyciela przedmiotu. 

13. Uczeo, który nie zareaguje na polecenie nauczyciela odpowiadając przez mikrofon lub pisząc na 
czacie otrzymuje minus za brak pracy na lekcji. Trzeci minus oznacza ocenę niedostateczną. 

14. Uczeo otrzymuje oceny zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 

15. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z zasadami umieszczonymi w Statucie 
Szkoły. 

16. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania z fizyki. 

 

Wszelkie kwestie nieujęte w Przedmiotowych  Zasadach Oceniania z Fizyki rozstrzygane będą zgodnie 
z Statutem Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiaoskiego w Jarosławiu. 

Opracowanie: nauczyciel fizyki 


