
Przedmiotowy System Oceniania 

Przedmiot: fizyka 

Klasy: 7, 8 SSP, SLO –rozszerzenie, 2020/2021 

1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z WSO, który jest częścią Statutu Szkoły; 

2. PSO przewiduje sprawdzanie wiedzy: 

• Sprawdziany obejmujące wyznaczony przez nauczyciela większy dział; 

• Kartkówki obejmujące zakres trzech tematów; 

• Prace o charakterze laboratoryjnym; 

• Odpowiedzi ustne; 

• Prace domowe; 

• Prace powtórzeniowe; 

3. Kartkówki: 

• Są krótkie, czas przeznaczony na wykonanie pracy przez ucznia wynosi około 10 

minut; 

• Czas może być wydłużony ze względu na potrzeby indywidualne ucznia (dysfunkcje); 

• Zakres materiału jest podawany uczniom w formie pisemnej lub ustnej; 

• Termin kartkówki jest ustalony i zapisany w dzienniku elektronicznym; 

• Waga kartkówek- jeden; 

• Kartkówkę można poprawić jednokrotnie w ciągu jednego miesiąca. Obie oceny (z 

pierwszego terminu i poprawiona) są wliczane do średniej z danego okresu nauki; 

4. Prace powtórzeniowe (kontrolne) określone są następująco: 

• Dotyczą uczniów realizujących rozszerzony program nauczania fizyki; 

• Obejmują większą partię materiału zarówno teoretyczną jak i zadaniową z roku 

bieżącego oraz wcześniejszych lat nauki; 

• Zakres materiału jest podawany uczniom w formie pisemnej lub ustnej; 

• Termin pracy jest ustalony i zapisany w dzienniku elektronicznym; 

• Waga pracy- jeden; 

• Mogą odbywać się co tydzień zgodnie z przyjętym harmonogramem; 

5. Sprawdziany: 

• Mogą trwać całą lekcję; 

• Dotyczą dłuższego, wyznaczonego materiału; 

• Waga sprawdzianów może być większa niż jeden; 

• Sprawdzian można poprawić jednokrotnie w ciągu jednego miesiąca. Obie oceny (z 

pierwszego terminu i poprawiona) są wliczane do średniej z danego okresu nauki; 

6. Uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie, kartkówce czy pracy powtórzeniowej 

jest zobowiązany zgłosić się do nauczyciela w pierwszym dniu po nieobecności w celu 

ustalenia przez nauczyciela formy i terminu ponownego sprawdzianu, kartkówki czy pracy 

powtórzeniowej; nieprzystąpienie do pracy skutkuje oceną niedostateczną;  

7. Aktywność podczas lekcji nagradzana jest plusami- pięć plusów- ocena bardzo dobra 

cząstkowa; 

8. Brak prac domowych zaznaczany jest minusem, trzeci i każdy następny minus w semestrze 

skutkuje oceną niedostateczną cząstkową; 

9. Każda pojedyncza ocena określana jest według jednolitej dla szkoły skali procentowej: 

• 0%-40% ocena niedostateczna 

• 41%-52% ocena dopuszczająca 



• 53%-74% ocena dostateczna 

• 75%-89% ocena dobra 

• 90%-100% ocena bardzo dobra 

10. Ocena celująca jest przewidywana za wykonywanie zadań przekraczających planowane 

wymagania programowe, za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, 

11. Ocena za pierwszy oraz drugi semestr wystawiana jest przez nauczyciela; 

12. Ocena semestralna jest wystawiana przy wykorzystaniu średniej ważonej z ocen uzyskanych 

w danym semestrze: 

• Średnia 1,00-1,99          ocena niedostateczna 

• Średnia 2,00-2,74          ocena dopuszczająca 

• Średnia 2,75-3,74          ocena dostateczna  

• Średnia 3,75-4,74          ocena dobra 

• Średnia powyżej 4,75   ocena bardzo dobra 

• Ocena celująca (zgodnie z WSO: stopień celujący otrzymuje uczeń, który 

spełnił wymagania oceny niższej oraz posiadł wiedzę i umiejętności znacznie 

wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 

rozwiązuje zadania wykraczające poza program lub osiąga sukcesy w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych) 

13. Jeżeli do oceny wyższej brakuje 0,1 w średniej ważonej z ocen, uczeń może poprawiać ocenę 

przez zaliczenie pisemne materiału z danego semestru; 

14. Ocena końcoworoczna jest oceną za całoroczną pracę wystawianą przez nauczyciela przy 

wykorzystaniu średniej arytmetycznej z wyjątkiem sytuacji opisanych w punktach 15,16. 

15. Jeżeli uczeń w pierwszym semestrze uzyskał ocenę niedostateczną, wówczas dla uzyskania 

oceny końcoworocznej pozytywnej (dopuszczającej) konieczne jest uzyskanie oceny 

dostatecznej za drugi semestr; 

16. Jeżeli uczeń w drugim semestrze uzyskał ocenę niedostateczną, jest to jednocześnie jego 

ocena końcoworoczna, bez względu na ocenę z pierwszego semestru; 

 

 

  


