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I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, na 

podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457, 1560, 1669 i 2245).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach, na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). 

3. Statut szkoły/WO. 

4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

 

II. Cele Oceniania Przedmiotowego ( OP ) 

1. Informowanie ucznia i rodziców o jego osiągnięciach edukacyjnych. 

2. Badanie uzdolnień ucznia, jego wiedzy, umiejętności oraz braków w dotychczasowej 

nauce. 

3. Indywidualizacja wymagań wobec uczniów. 

4. Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, 

prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 

 

III. Zasady OP 
 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz   o sposobach 

sprawdzania osiągnięć uczniów.  

2. Ocenę ustala nauczyciel uczący w danej klasie. 

3. Przedmiotem oceny ucznia są realne osiągnięcia, czyli praca i postępy w uczeniu się, a nie 

tylko aktualny stan wiedzy i umiejętności. Uczniowie oceniani są sprawiedliwie, według 

ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 

4. Uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny z przedmiotu wraz z ich ustnym 

uzasadnieniem.. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe informacje o postępach i wynikach 

swojego dziecka oraz obejrzeć testy i kartkówki podczas indywidualnych kontaktów z 

nauczycielem (wcześniej ustalonych za pomocą e-dziennika), wywiadówek, konsultacji.  

 

IV. Obszary oceniania uczniów 

 

 Metody sprawdzenia osiągnięć uczniów na lekcjach fizyki:  

- sprawdzian: ustny,  pisemny (w tym testy dydaktyczne), laboratoryjny (w tym 

doświadczenie, modele urządzeń, przyrządy wykonane samodzielnie przez uczniów jako 

praca domowa lub praca dodatkowa nieobowiązkowa),  
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- obserwacja pracy uczniów (w tym aktywność na lekcji, pomoc koleżeńska i wszelkie formy 

przygotowania do lekcji),  

- samokontrola pracy uczniów. 

 

1. Sprawdziany : 

 Sprawdziany podsumowujące działy są obowiązkowe i są zapowiadane z co najmniej  

tygodniowym wyprzedzeniem oraz  podany jest zakres obowiązującego materiału, 

poprzedzony powtórzeniem widomości. Symbol w e – dzienniku [S]. 

 Sprawdzian zawiera zadania o różnym stopniu trudności, zarówno otwarte i zamknięte, 

trwa całą godzinę lekcyjną. 

 Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu 2 tygodni.  

 Ocenę niedostateczną i dopuszczającą można poprawić, ale tylko raz w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem co najmniej tydzień wcześniej. 

 Termin poprawy sprawdzianu jest ustalany z całą klasą w dniu oddania ocenionych prac. 

Ustalony z klasą termin poprawy dotyczy wszystkich uczniów.  

 Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi zaliczyć obowiązujący materiał w uzgodnionymi 

z nauczycielem formie i terminie; jeśli uczeń nie dotrzyma uzgodnień, nauczyciel sam 

wyznacza czas i termin sprawdzianu. 

 

2. Kartkówki:  

 Kartkówki są zapowiadane i podawany jest zakres obowiązującego materiału ( nie więcej 

niż trzy lekcje tematyczne ). 

 Kartkówka trwa mak. 20 minut. Symbol w e – dzienniku [K]. 

 Ocenę niedostateczną i dopuszczającą można poprawić, ale tylko raz w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem co najmniej tydzień wcześniej. 

 Termin poprawy kartkówki jest ustalany z całą klasą w dniu oddania ocenionych prac. 

Ustalony z klasą termin poprawy dotyczy wszystkich uczniów.  

 Uczeń nieobecny na kartkówce musi zaliczyć obowiązujący materiał w uzgodnionymi 

z nauczycielem formie i terminie; jeśli uczeń nie dotrzyma uzgodnień, nauczyciel sam 

wyznacza czas i termin sprawdzianu. 

 

3.  Aktywność: 

 Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami i/lub finalnej oceny cząstkowej (celującej 

lub bardzo dobrej). Zgromadzenie pięciu plusów daje piątkę z aktywności natomiast 

dziewięć plusów zamieniane jest na ocenę celującą – o zamianie decyduje uczeń. 

 Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie 

poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną 

pracę w grupach.   

 O ilości przyznanych „plusów” decyduje nauczyciel, biorąc pod uwagę stopień trudności 

rozpatrywanego przez ucznia problemu oraz możliwości intelektualne ucznia. 

 Brak aktywności nie podlega ocenie, tym samym nie skutkuje zapisem w e – dzienniku. 

Symbol  w e – dzienniku [A]. 
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5. Zadanie domowe: 

 Zadane w zeszycie przedmiotowym lub na oddzielnej kartce. Brak zadania nie zgłoszony 

na początku zajęć skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej. Symbol w e – dzienniku 

[ZD]. 

 Przy ocenianiu pisemnej pracy domowej istotna jest: 

- poprawność wykonanego zadania, 

- wkład pracy ucznia, 

- stopień trudności. 

 

6. Praca w grupach ( doświadczenia laboratoryjne obowiązkowe) – 

 Wykonywane samodzielnie lub w grupach ( pod kontrolą nauczyciela), wcześniej 

zapowiedziane (o ile istnieje konieczność przygotowania wcześniej materiałów).  

 Ocena pracy projektowej uwzględnia: 

- poprawność wykonania doświadczenia, 

- umiejętność pracy w grupie przy jej tworzeniu, 

- poprawność dokonania pomiarów; 

- sprawność w posługiwaniu się przyrządami fizycznymi; 

- znajomość i poprawność stosowania praw i zasad fizycznych; 

- przestrzegania zasad BHP na stanowisku pracy. 

Symbol w e – dzienniku [D].  

 

7. Odpowiedzi ustne: 

 Nauczyciel zadanie pytania uczniowi z zakresu trzech ostatnich lekcji tematycznych. 

 W przypadku wypowiedzi ustnych poddawane są ocenianiu następujące elementy:  

− stopień komunikatywności przekazu, 

− poprawność merytoryczna, 

Symbol w e – dzienniku [OU].  

 

8. Udział w konkursach lub olimpiadach:   

 Skutkuje wpisem oceny celującej w e- dzienniku. Laureaci i/lub finaliści olimpiad lub 

konkursów otrzymują ocenę roczną celującą. Symbol w e – dzienniku [O].  

 

9. Zadania domowe dodatkowe: 

 Zadania dodatkowe nieobowiązkowe. Z rozwiązanych zadań można zdobyć ocenę z wagą  

z kategorii dodatkowe samodzielne zadanie  domowe Symbol w e- dzienniku [ZDD]. 

Zadania należy wykonać samodzielnie –w przypadku stwierdzenia niesamodzielności 

należy liczyć się nawet z ocena niedostateczną. Zadania  powinny być rozwiązane na 

kartce formatu A4 lub w zeszycie do zadań dodatkowych z fizyki . 

 Przygotowanie modeli urządzeń fizycznych, przyrządy wykonane samodzielnie przez 

uczniów w domu. 

 

 

 



5 
 

Inne:  

 Uczeń jest zobowiązany do posiadania zeszytu i  podręcznika.  

 Zeszyt ucznia jest jego wizytówką – podlega ocenie w ciągu całego roku szkolnego. 

Uczeń ma obowiązek uzupełniania tematów oraz zadań domowych, nawet i szczególnie 

wtedy, gdy był nieobecny w szkole! Nieuzupełnione treści podlegają ocenie z kategorii 

brak zadania. 

 Na lekcjach fizyki przysługuje 2 nieprzygotowania w semestrze. Niewykorzystane w ciągu 

pierwszego semestru nieprzygotowania przechodzą na semestr drugi.  

 Jeśli uczeń zgłasza więcej niż 2 nieprzygotowania w semestrze, to uzyskuje ocenę 

niedostateczną z kategorii zadanie domowe [ZD], tyle razy ile razy zgłosi 

nieprzygotowanie. 

 

V. Procentowe przedziały punktowe w przypadku oceniania sprawdzianów    

i kartkówek 

 

 W formach pisemnych takich jak testy i kartkówki punkty uzyskane ze sprawdzianów        

i kartkówek przeliczane są na stopnie wg skali: 

 

ocena niedostateczna – 0 % - 33% punktów  

ocena dopuszczająca –  34% - 49% punktów 

ocena dostateczna -  50% - 74% punktów        

ocena dobra - 75% - 89% punktów                   

ocena bardzo dobra -  90% - 94% punktów        

ocena celująca - 95% - 100% punktów (pod warunkiem, że poziom kartkówki lub zadania 

spełnia kryteria oceny celującej) 

 

 Ocenę semestralną i końcoworoczną wystawia się ze wszystkich uzyskanych ocen 

cząstkowych zgodnie z WSO. 

 

VI. Ogólne kryteria na poszczególne oceny 

 

 Kryteria przyznania oceny wynikające z programu nauczania fizyki w szkole 

podstawowej – Spotkania z fizyką (autorzy: Grażyna Francuz-Ornat Teresa Kulawi)  

Poziom opanowania wiadomości i umiejętności uczniów ocenia się według sześciostopniowej 

skali ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

Wymagania konieczne (K) określają: wiadomości i umiejętności, które umożliwiają 

uczniowi świadome korzystanie z lekcji i wykonywanie prostych zadań z życia codziennego. 

Uczeń potrafi rozwiązywać przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne           

o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do dalszego 

kontynuowania nauki fizyki   i przydatne w życiu codziennym.  
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Wymagania podstawowe (P) określają: wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do 

opanowania, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki 

na wyższym poziomie. Uczeń przy niewielkiej pomocy nauczyciela potrafi rozwiązywać 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne.  

Wymagania rozszerzające (R) określają: wiadomości i umiejętności średnio trudne, 

wspierające tematy podstawowe rozwijane na wyższym etapie kształcenia. Uczeń potrafi 

rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzystając przy tym ze słowników, 

tablic, Internetu.  

Wymagania dopełniające (D) określają: wiadomości i umiejętności złożone lub                  

o charakterze problemowym, zaliczane najczęściej do wyższych kategorii celów kształcenia. 

Uczeń projektuje i wykonuje doświadczenia potwierdzające prawa fizyczne, rozwiązuje  

złożone zadania rachunkowe (np. wyprowadzanie wzorów, analiza wykresów) oraz 

przedstawia wiadomości ponadprogramowe związane tematycznie z treściami nauczania.  

 Zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

- posiada wszystkie wiadomości i umiejętności wynikające z programu  nauczania,  

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),  

- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,  

- umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy, 

- osiąga sukcesy w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych,  

- sprostał wymaganiom KPRD.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,  

- zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,  

- jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne,  

- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,  

- sprostał wymaganiom KPRD.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

-opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  

-poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 

-potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie lub problem,  

-sprostał wymaganiom KPR. 
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 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 

-opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania,  

- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 

- potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela,  

- zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych,  

- sprostał wymaganiom KP.  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

- ma niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, 

ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,  

- zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,  

- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne, 

- sprostał wymaganiom K. 

 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,  

- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności, nawet z pomocą nauczyciela,  

- nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,  

- nie sprostał wymaganiom K 

- nie wykazuje chęci do nadrobienia zaległości.  

 -nie poprawia prac kontrolnych, z których otrzymuje ocenę niedostateczną. Brak chęci 

nawiązania współpracy z nauczycielem. 

- nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego, nie odrabia prac domowych, a jeśli 

jest na zajęciach lekcyjnych to nie jest zainteresowany lekcją,  

-nie potrafi pracować w grupie, szybko się zniechęca i wycofuje. Nie pomaga życzliwa            

i serdeczna atmosfera, prośby i zachęty. 

 

 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

Szczegółowe wymagania edukacyjne zawarte są w Załączniku nr 1  

VII. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej 

 

Podczas wystawiania oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę przede 

wszystkim oceny cząstkowe z poszczególnych obszarów oceniania. W zależności od pracy 

włożonej przez ucznia, zaangażowania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych nauczyciel 

może w sposób elastyczny wystawić ocenę według przyjętej w szkole skali ocen. Ocenę 

semestralną (roczną) nauczyciel wystawia w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły -

przed klasyfikacją. Uczeń może odwołać się od oceny zgodnie z zasadami 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II 
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semestrze. O zagrożeniu oceną niedostateczną, nauczyciel informuje wychowawcę ucznia na 

miesiąc przed klasyfikacją. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej, nauczyciel 

ustala sposób poprawy oceny i podaje uczniowi warunki jej poprawienia. 

 

VIII. Ocenianie uczniów z opiniami lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanymi przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną 

Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. Nauczyciel na 

podstawie aktualnej pisemnej opinii lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego           

z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosowuje 

wymagania edukacyjne, formy i metody pracy do potrzeb ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Nauczyciel, po rozpoznaniu 

możliwości ucznia, na bieżąco dostosowuje materiał.  

IX. Inne postanowienia 

W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły                       

w przygotowaniu się ucznia do lekcji, nie ponosi on żadnych konsekwencji, jeżeli są one 

potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica/opiekuna przed lekcją.  

Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. Uczniowie po dłuższej 

nieobecności w szkole, ustalają indywidualnie z nauczycielem formę, sposób i termin 

nadrobienia zaległości.  

X. Ewaluacja PO   

Ewaluacja dokumentu jest dokonywana po każdej klasyfikacji rocznej przez nauczyciela 

prowadzącego.  

 


