
Przedmiotowy system oceniania – FIZYKA
Ocenie podlega znajomość i umiejętność korzystania z terminów oraz pojęć fizycznych do 

opisu zjawisk, umiejętność przeprowadzania obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych, 
umiejętność odczytania, analizowania i wykorzystania informacji zawartej w tekście, tabeli, na 
rysunku, schemacie lub fotografii, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, planowanie 
prostych eksperymentów oraz analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i 
eksperymentów.
Na lekcjach fizyki stosuje się elementy oceniania kształtującego: cele lekcji, kryteria sukcesu, 
informacja zwrotna, samoocena.

OCENIANIE BIEŻĄCE:
Ocena prowadzona jest na każdej lekcji – może to być ocena słowna lub pisemna motywująca do
aktywności, wskazująca mocne strony lub informująca o konieczności i sposobie weryfikowania
wiedzy i umiejętności ucznia.

1. ODPOWIEDŹ – obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji
• kartkówka – zapowiadana z lekcji na lekcję 
• wejściówka - uczeń systematycznie zbiera punkty cząstkowe za odpowiedź ustną lub 

pisemną –  uzyskuje ocenę sumującą z zebranych punktów
• ocena wagi 2

2. PRACA NA LEKCJI
• praca samodzielna lub w grupie -  uczeń systematycznie zbiera punkty cząstkowe
• ocena wagi 1

OCENIANIE SUMUJĄCE:

1. SPRAWDZIAN - obejmuje materiał z jednego działu
• zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem
• ocena wagi 4

2. PROJEKT
• zadania przygotowane (po uzgodnieniu z nauczycielem) np. w formie prezentacji 

multimedialnych, pracy plastycznej i omówione przez ucznia na lekcji
• ocena wagi 2

DODATKOWO OCENIANE SĄ:

1. AKTYWNOŚĆ - zaangażowanie ucznia w tok zajęć promowane punktami cząstkowymi – uczeń
otrzymuje ocenę sumującą
2. SUKCES  w konkursie przedmiotowym - (etap szkolny, rejonowy, wojewódzki) - przejście do
następnego etapu - waga 4(dotyczy klasy VIII)

UCZEŃ MA PRAWO 
• jeden raz w semestrze zgłosić brak przygotowania do lekcji (nie dotyczy zapowiedzianych 

form sprawdzania wiedzy)
• poprawić ocenę w ciągu dwóch tygodni od jej uzyskania w czasie dyżuru nauczyciela

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
 posiadać przybory szkolne wykorzystywane podczas lekcji ustalone przez nauczyciela,

 systematycznie prowadzić notatki,
 uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach,
 napisać zaległe prace klasowe i kartkówki w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły po 

nieobecności w czasie dyżuru nauczyciela


	Strona 1

