PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI
I. Ocenie podlega wiedza i umiejętności, w tym praca w grupie.
II. Uczeń może otrzymać następujące oceny:
1. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub
praktycznych,
• samodzielnie rozwiązuje zadania nietypowe, problemowe, konkursowe,
• systematycznie i solidnie przygotowuje się do zajęć,
• odrabia zadania domowe obowiązkowe oraz zadania dodatkowe (dla chętnych),
• z testów, sprawdzianów i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności otrzymuje oceny bardzo
dobre i celujące,
• w wypowiedziach ustnych posługuje się językiem fizycznym, symbolami i jednostkami.
• potrafi oryginalnie (nieszablonowo) rozwiązywać zadania,
• stosuje algorytmy w zadaniach nietypowych,
• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i innych.
2. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
• w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej
klasie,
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
• rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
• potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach,
• systematycznie i solidnie przygotowuje się do zajęć,
• zawsze odrabia zadania domowe,
• z prac klasowych, testów, sprawdzianów przeważnie otrzymuje oceny bardzo dobre,
• w wypowiedziach ustnych posługuje się językiem fizycznym,
• potrafi biegle wykonywać działania rachunkowe,
• potrafi oryginalnie (nieszablonowo) rozwiązywać zadania,
• pracuje na lekcjach w skupieniu, aktywnie i twórczo.

3. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
• opanował program nauczania,
• poprawnie rozwiązuje typowe problemy i zadania teoretyczne oraz praktyczne,
• przygotowuje się do zajęć i odrabia zadania domowe,
• opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,
• z prac klasowych, testów, sprawdzianów przeważnie otrzymuje oceny dobre,
• operuje pojęciami fizycznymi,
• samodzielnie wykonuje działania rachunkowe,
• samodzielnie rozwiązuje typowe zadania testowe, planując to rozwiązanie,
• pracuje na lekcjach aktywnie.
4. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
• opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,
• z prac klasowych, testów, sprawdzianów przeważnie otrzymuje oceny dostateczne,
• potrafi wykonywać działania rachunkowe,
• potrafi rozwiązywać zadania typowe i stosować podstawowe algorytmy,
5. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
• opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu,
nieprzekreślającym możliwości kontynuacji nauki w klasie programowo wyższej,
• potrafi wykonywać proste zadania rachunkowe.
6. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
• braki w opanowanych wiadomościach i umiejętnościach przewidziane programem
nauczania uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy.
1. Na lekcje należy przynosić: podręcznik, zeszyt przedmiotowy (w kratkę), długopis lub
pióro, ołówek, kolorowe długopisy.
2. Na lekcji nie wolno używać telefonów komórkowych, MP3/4 itp.
3. Uczeń może otrzymać ocenę za: sprawdzian/test (zapowiedziany z tygodniowym
wyprzedzeniem), kartkówkę (nie musi być zapowiedziana), odpowiedź ustną, aktywność
na lekcji, zadanie domowe, zadania praktyczne w domu i na lekcji (np. plakat, model,
hodowlę, prezentację),
4. Oceny cząstkowe mają przypisaną wagę tzn. określają wkład pracy ucznia,

np.: 10 – sprawdzian, test, praca klasowa, diagnoza.
8 - dłuższe zadania praktyczne na lekcji
6 – kartkówka, odpowiedź, krótsze zadanie praktyczne
4 – zadanie domowe długoterminowe,
2 – zadanie domowe, aktywność
5. Oceny, które otrzymuje uczeń uzależnione są od procentu poprawnie udzielonych
odpowiedzi:
100 – 95% celujący
94 – 85% bardzo dobry
84 – 70% dobry
69 – 55% dostateczny
54 – 40% dopuszczający
39 – 0% niedostateczny
6. Ocena końcowa jest wystawiana w oparciu o wyliczoną średnią ważoną.
6,00 – 5,75 celujący
5,74 – 4,75 bardzo dobry
4,74 – 3,75 dobry
3,74 – 2,75 dostateczny
2,74 – 1,75 dopuszczający
1,74 – 1,00 niedostateczny
7. Uczeń jest zobowiązany do napisania wszystkich sprawdzianów/testów, odrabiania wszystkich
zadań domowych, uzupełniania notatek w zeszycie.
8. Sprawdziany, których uczeń nie mógł napisać z powodu dłuższej nieobecności, musi napisać
po lekcjach, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (w ciągu dwóch tygodni od powrotu). Po
nieobecności jednodniowej, zaległy sprawdzian pisze następnego dnia (nie obowiązuje wtedy
zasada dotycząca pisania jednego sprawdzianu w ciągu dnia). Ocenę ze sprawdzianu/ testu po
każdym dziale można (jeden raz) poprawić po lekcjach, w ciągu dwóch tygodni od ich oddania.
Obie oceny wpisywane są do dziennika i liczą się do średniej.
9. Wszystkie sprawdziany są archiwizowane – uczniowie i ich rodzice mogą je zobaczyć na
terenie szkoły i otrzymać ustne uzasadnienie wystawionej oceny.
10. Uczeń musi być przygotowany z trzech ostatnich lekcji, z których może być pytany lub pisać
kartkówkę. Oceny te nie podlegają poprawie.
11. W każdym półroczu można wziąć jeden limit, potem za każdy brak zadania otrzymuje się

ocenę niedostateczną. Limit nie obowiązuje na zapowiedziany sprawdzian i kartkówkę.
12. Sytuacje nie wynikające z PSO będą podlegały regulaminowi WSO i Statutowi Szkoły,
które znajdują się na stronie internetowej szkoły

