
Przedmiotowe zasady oceniania z FIZYKI 
w klasach VII i VIII szkoły podstawowej 

w roku szkolnym 2021/2022 
 

1. Uczeń oceniany jest z następujących form aktywności:  

1. sprawdziany pisemne, testy, obejmujące więcej niż trzy 
jednostki lekcyjne, poprzedzone lekcją powtórzeniową 
i zapowiedziane z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem; 
(waga: 3) ; 

2. kartkówki obejmujące wiadomości z trzech ostatnich 
jednostek lekcyjnych i trwające nie dłużej niż 10 minut. (waga: 
2)  

3. odpowiedź ustna (podczas odpowiedzi ustnej brane są pod 
uwagę następujące kryteria: używanie języka naukowego, 
poprawność  i samodzielność odpowiedzi, znajomość 
zagadnienia). Zakres materiału to trzy ostatnie jednostki 
lekcyjne. (waga: 2) 

2. 4. Kryteria oceniania: 

• zadania domowe (waga: 1)  

• aktywność na lekcji – uczeń otrzymuje jednostkowo „+”. Ilość 
„+” na koniec semestru i roku szkolnego zamieniana jest na 
ocenę, np. 5 „+” - bdb (waga: 1)  

• rozwiązanie zadań przy tablicy (waga: 1)  

• udział w konkursach na etapie szkolnym oraz inne formy 
twórcze np. prezentacja itd. (waga: 1) 

3. 5. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz 

w semestrze. Nie można zgłaszać nieprzygotowania przed 

zapowiedzianym sprawdzianem lub  kartkówką.  
4. Ocenę semestralną i roczną uczeń otrzymuje na podstawie 

ocen cząstkowych.  Ocena wystawiana jest przez nauczyciela z 

wspomaganiem średniej ważonej.  
5. Oceny wystawiane są zgodnie z WSO: 

a) Dla klas VII i VIII 
Celujący -            98% - 100% 
Bardzo dobry -   90% – 98% 
Dobry -                78% - 89% 
Dostateczny -     55% - 77% 
Dopuszczający - 35% - 54% 
Niedostateczny - poniżej 34% 

6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zdobył z kartkówki lub 

sprawdzianu odpowiednią liczbę punktów wg powyższej skali.  
7. Można poprawiać sprawdziany  
8. Uczniowie będą otrzymywali od nauczyciela informacje zwrotne 

o tym, co wymaga poprawy oraz wskazówki do dalszej pracy – 

każdorazowo w przypadku kartkówek z bieżącego materiału; 

przy sprawdzianach/testach informację zwrotną otrzymają 

uczniowie, którzy nie opanowali materiału oraz ci, którzy 

deklarują chęć poprawy. Informacja ta będzie przekazywana 

w formie lub ustnej. 
9. Uczeń poprawić sprawdzian w ciągu 1 tygodnia od 

momentu oddania przez nauczyciela. Nieobecność 

nauczyciela, dłuższa choroba ucznia itp. będą 

indywidualnie rozpatrywane przez nauczyciela i termin 

będzie wydłużany z korzyścią dla ucznia. 
10. Jeżeli uczeń nie poprawi sprawdzianu lub kartkówki 

w w/w terminie – nie będzie innej możliwości 

poprawienia oceny. 
11. Uczeń ma prawo poprawić sprawdzian tylko 1 raz.  

 

  

12. Kartkówki, sprawdziany, testy uczniowie otrzymują na 

lekcji w celu zapoznania się z zawartą w nich informacją 

zwrotną. Rodzic ma zatem możliwość wglądu do pracy 

pisemnej dziecka, a dziecko ma możliwość 

przygotowania się do ewentualnej poprawy. 
13. Uczeń jest zobowiązany do napisania każdej 

zapowiedzianej pracy pisemnej w terminie 2 tygodni od 

momentu oddania całej klasie. Z nienapisanej pracy 

pisemnej w dzienniku elektronicznym zostanie wpisane 

„-”, nie jest to ocena ani minus, ma przypominać 

uczniowi o napisaniu pracy pisemnej.  
14.  Jeżeli uczniowi zostanie zabrana kartkówka z powodu 

„ściągania” nie ma on możliwości poprawienia tej 

kartkówki. 
15. W kwestiach nieuregulowanych lub spornych 

wypracowane rozwiązania będą uwzględnione 

z korzyścią dla ucznia. 
16. Uczniowie z opiniami i orzeczeniami z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczącymi: 
- obniżonych wymagań lub dysleksji rozwojowej – 

wydłużony czas na pisanie kartkówki czy sprawdzianu lub 

zmniejszona liczba zadań 
- niedosłuchu - wydłużony czas na pisanie kartkówki lub 

sprawdzianu lub zmniejszona liczba zadań; odpytanie na 

dodatkowych zajęciach. 
We wszystkich przypadkach – dostosowanie według 

zaleceń z Poradni zindywidualizowane dla konkretnego 

ucznia. 
 

 

 
     

     
……………………………………………………………………………… 

(podpis ucznia lub rodzica) 
 
 
 
 
 


