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I. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 
 

 zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów z  wymaganiami 
edukacyjnymi na poszczególne oceny, 

 przedstawienie  metod sprawdzania, kryteriów oceniania wiadomości i 
umiejętności uczniów, 

 umożliwienie uczniom kontrolowania procesu uczenia się, 
 motywowanie uczniów do systematycznej pracy i samorozwoju, 
 dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom 

informacji  
o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia, 

 doskonalenie procesu dydaktycznego i metod pracy. 
 

II. METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ  UCZNIA. 
 

 Sprawdziany pisemne  
- odbywają się po zakończeniu działu programowego,  
- trwają całą godzinę lekcyjną,  
- mogą zawierać  zadanie lub polecenie na ocenę celującą, 
- zapowiedziane i zapisane w dzienniku z przynajmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, 
- w przypadku nieobecności nauczyciela lub uzasadnionej nieobecności 

klasy w dniu sprawdzianu – termin sprawdzianu zostaje ustalony 
ponownie, ale nie musi być zachowane tygodniowe wyprzedzenie, 

- sprawdzian powinien być sprawdzony w terminie nie przekraczającym 
dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia (termin może być 
przedłużony w przypadku nieobecności w szkole nauczyciela lub 
klasy)  w przeciwnym razie sprawdzian może być unieważniony, 

- uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać  go, w 
terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od daty przeprowadzenia 
sprawdzianu lub powrotu ucznia do szkoły, niedopełnienie tego 
obowiązku jest równoważne z otrzymaniem oceny niedostatecznej bez 
możliwości jej poprawy, 

- uczeń korzystający na sprawdzianie z niedozwolonych pomocy 
otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy’ 

- prace pisemne przechowywane są w szkole przez jeden rok.  
 

 Kartkówki niezapowiedziane 
 obejmują materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji lub pracy 

domowej, 
 czas trwania kartkówki ok. 5-10min, 
 uczeń nieobecny na kartkówce nie na obowiązku jej zaliczania 
 Kartkówki zapowiedziane  
- mogą zawierać treści realizowane na większej ilości godzin lekcyjnych, 
- czas trwania kartkówki ok.15-20min, 
- uczeń nie ma prawa poprawy oceny z kartkówki, 
- uczeń nieobecny na kartkówce nie na obowiązku jej późniejszego 

napisania. 



 Odpowiedź ustna 
- obejmuje materiał (zadania teoretyczne i rachunkowe) maksymalnie  

z trzech ostatnich tematów lekcji lub pracy domowej, a na lekcjach 
powtórzeniowych  z całego działu, 

-   uczeń przynajmniej raz w semestrze uczestniczy w tej formie 
sprawdzania wiadomości i umiejętności, 

- uczeń, który sam zgłosił się do odpowiedzi nie otrzymuje oceny  
niedostatecznej. 

 Prace domowe , zeszyt przedmiotowy – sprawdzane przynajmniej 
raz w semestrze. 

 Aktywność na lekcji. 
 Prace dodatkowe np. projekty edukacyjne, referaty, wykonywanie 

plansz, tablic, modeli fizycznych, itd.. 
 
 
 
III OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. 
 

 Sprawdziany i kartkówki – suma punktów uzyskanych za 
rozwiązania zadań rachunkowych i teoretycznych przeliczana jest na 
oceny szkolne  

     w następujący sposób: 
 

100 – 96% pkt    celujący 
95 – 90%   pkt    bardzo dobry 
89 – 70%   pkt    dobry 
69 – 50%   pkt    dostateczny 
49- 30%     pkt    dopuszczający 
29 – 0 %    pkt     niedostateczny 
 

 Odpowiedź ustna – na ocenę mają wpływ następujące czynniki: 
 

- Zadanie teoretyczne :   zgodność prezentowanych treści z tematyką 
zadania i ich zakres, poprawność merytoryczna, logiczność 
wypowiedzi, poprawność terminologiczna. 

- Zadanie  rachunkowe:    analiza sytuacji i treści fizycznej zadania, 
przedstawienie sytuacji problemowej i zapisanie warunków zadania 
(rysunek, dane), argumentacja toku rozwiązywania, dobór i znajomość 
praw oraz wzorów, sprawność matematyczna. 

  
 Prace domowe – ocena uzależniona jest od poprawności 

merytorycznej,  zgodności z tematem pracy, struktury i zakresu  
prezentowanych treści, samodzielności wykonania przez ucznia pracy. 

 
 Zeszyt przedmiotowy – ocenie podlegają prace domowe, notatki z 

lekcji oraz estetyka i systematyczność prowadzenia  
zeszytu. 
 

 Aktywność na lekcji – za aktywny i twórczy udział w lekcji lub pracy  
grupy powołanej na lekcji  uczeń  może otrzymać  „plus”, który jest 



odnotowany w dzienniku  lekcyjnym. Pięć „plusów” jest równoważne 
ocenie bardzo dobry. 

 
 Prace dodatkowe – ocena uzależniona jest od: stopnia trudności 

zadania, przygotowania merytorycznego i umiejętności  prezentowania 
zadania,  oryginalności i estetyki wykonanej pracy,  wykorzystania  
różnych źródeł  informacji i sposobu prezentacji.  

 
 

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, za które przyjmuje się 
nieznajomość zagadnień z poprzednich lekcji oraz brak pracy domowej (przy jednej 
godzinie tygodniowo – jedno np. i 1 bz; przy dwóch godzinach tygodniowo 2 np. i 1 
bz.) Kolejne nieprzygotowanie do zajęć i brak zadania  są równoważne  z 
otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji powinno nastąpić przed sprawdzeniem 
listy obecności; nie zwalnia ono ucznia z udziału w bieżącej lekcji. 

Nieprzygotowanie do zajęć nie może być zgłaszane na zapowiedzianych 
wcześniej lekcjach powtórzeniowych, kartkówkach, sprawdzianach. 
 
 
IV   OCENIANIE PÓŁROCZNE I KOŃCOWOROCZNE. 
 
            Przy wystawianiu oceny półrocznej i końcoworocznej brane są pod uwagę 
oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w danym okresie czasu a w przypadku tej 
ostatniej uwzględnia się również ocenę semestralną. 
Wystawienia oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie ocen 

cząstkowych, przy czym każda ocena ma swoją wagę. 

Wagi dla poszczególnych elementów: 

 Sprawdziany   5 

  

Przejście do kolejnego etapu konkursu,                         5 

przygotowanie  

projektu edukacyjnego 

 Kartkówki   4 

 Odpowiedzi ustne  3 

 Zadania domowe  2 

 Aktywność, udział w konkursach, 

wykonywanie pomocy dydaktycznych 

udział w zajęciach dodatkowych  2 

przygotowanie do lekcji (np., bz)   

 

Ocenę końcową obliczany według wzoru: 



.  
 
Ocena semestralna/roczna jest wystawiona według następującej skali: 

1,00 - 1,64  niedostateczny 

1,65 - 2,64  dopuszczający 

2,65 - 3,64  dostateczny 

3,65 - 4,64  dobry 

4,65 - 5,64  bardzo dobry 

5,65 - 6,00  celujący. 

 

 V  SPOSOBY POPRAWIANIA OCENY SZKOLNEJ. 
 

 Uczeń w ciągu półrocza może poprawiać ocenę niedostateczną ze 
sprawdzianów, ale obie oceny wpisywane są do dziennika i brane są pod uwagę; w 
przypadku otrzymania ponownie oceny niedostatecznej w dzienniku odnotowany 
jest fakt podjęcia próby poprawy. 

Uczniowie mogą poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie 
dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu. Dla wszystkich zainteresowanych 
poprawą uczniów ustala się jeden termin. 

Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę na pierwsze półrocze jest 
zobowiązany do podjęcia próby poprawy do końca lutego. 

Najpóźniej tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej na 
zakończenie roku szkolnego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą 
złożyć pisemne podanie do dyrektora szkoły o ustalenie wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny. Warunkiem uzyskania prawa do podwyższenia oceny jest brak 
nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach fizyki w danym roku szkolnym 
oraz dotrzymywanie przez ucznia ustalonych terminów. Nauczyciel opracowuje 
pytania (zadania) egzaminacyjne zgodnie z ustalonymi kryteriami ocen i o 
wymaganiach powiadamia ucznia, co uczeń potwierdza podpisem. Stopień 
trudności pytań (zadań) musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się 
uczeń. Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części. Część pisemna trwa 45 minut. Aby 
otrzymać prawo poprawy oceny uczeń musi uzyskać co najmniej 70% punktów możliwych do 
uzyskania. Część ustna – uczeń odpowiada na trzy pytania. Ocena z egzaminu ustalana jest na 
podstawie obu części egzaminu.  

 
 
VI   SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)  O 
WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA. 
 

 zebrania śródokresowe i półroczne, 
 dziennik elektroniczny, 
 indywidualne rozmowy z inicjatywy rodzica, nauczyciela przedmiotu 

lub wychowawcy, 
 rozmowy telefoniczne. 

 



Rodzice i uczniowie zostają powiadomieni o proponowanych ocenach z przedmiotu 
na pierwsze półrocze i koniec roku szkolnego na dwa tygodnie przed klasyfikacją 
śródroczną i roczną. 
O grożącym uczniom ocenach niedostatecznych z przedmiotu rodzice uczniów 
zostają informowani pisemnie na jeden miesiąc przed klasyfikacją półroczną i 
roczną. 

 
VII   SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIA O WYMAGANIACH    
         EDUKACYJNYCH. 
 
 Uczniowie na pierwszej godzinie lekcyjnej zapoznawani są z przedmiotowym 
ocenianiem co zostaje potwierdzone wpisem do dziennika lekcyjnego. Ze 
szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi uczniowie zapoznają się przed 
realizacją nowego działu.  
Ocenianie przedmiotowe jest udostępnione uczniom w pracowni fizycznej i u 
nauczyciela fizyki.   
            
VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE. 

 
 
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. 

 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych 

programem, ale braki te nie przekreślają możliwość dalszego 
kształcenia, 

 zna podstawowe prawa, pojęcia i wielkości fizyczne, 
 z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania rachunkowe 

 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności 

określone programem, 
 zna podstawowe prawa, pojęcia, wzory, wielkości fizyczne i ich 

jednostki, 
 stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań  z pomocą nauczyciela. 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania, 
 poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań 

rachunkowych i problemowych, 
 wykona zaplanowane doświadczenie fizyczne, 
 sprawnie posługuje się symboliką fizyczną. 



 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 
 zdobytą wiedze potrafi zastosować w nowych sytuacjach, 
  rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe, 
 zaplanuje i przeprowadzi doświadczenie fizyczne, 
 opracuje wyniki pomiarów, 
 jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł informacji. 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program 

nauczania, 
 osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych. 
 
 

IX   WYMAGANIA DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 
EDUKACYJNYMI. 
 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający 
orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z 
uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni 
psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.  

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane 
zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, 
motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.  

4. Przy ocenie prac pisemnych stosuje się zaniżoną punktację: 
 
0% - 19% ocena niedostateczna 
20% - 39% ocena dopuszczająca 
40% - 60% ocena dostateczna 
61% - 80% ocena dobra 
81% - 90% ocena bardzo dobra 
91% - 100% ocena celująca 

 
Rodzaje dysfunkcji:  
Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo  
Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. 
Wymagania merytoryczne co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, takie 
same jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być 
niekonwencjonalne. Np. jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może 
go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. 
Może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami. Nie oceniamy 
czytelności, estetyki wykonanych prac, a jedynie ich poprawność. Dysleksja, czyli 
trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze 
zrozumieniem treści  



Dostosowanie wymagań w zakresie formy: krótkie i proste polecenia, objaśnianie 
dłuższych poleceń, dłuższy czas pracy nad tekstem.  
Dysortografia, czyli nasilenie popełnianych błędów w zakresie poprawnej pisowni 
Dostosowanie wymagań dotyczących zapisu: ocena strony merytorycznej i 
stylistycznej tekstu z pominięciem kryterium poprawności zapisu.  
Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej  
W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie nauczania zarówno w 
zakresie formy, jak i treści wymagań. Powoduje to obniżenie wymagań, które 
obejmują jednak wiadomości i umiejętności określone podstawą programową. 
Poprawa prac klasowych odbywać się będzie przy pomocy nauczyciela, na 
dostosowanych do każdego ucznia warunkach. Sposoby dostosowania wymagań 
edukacyjnych:  
• częste odwoływanie się do konkretu ( np. graficzne przedstawianie treści zadań ), 
szerokie stosowanie zasady poglądowości  
• omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopni trudności ( 
pamiętając, że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej )  
• rozłożenie w czasie nauki, definicji, reguł, wzorów, częste przypominanie i 
utrwalanie, materiału sprawiającego trudności, dłuższe utrwalanie, dzielenie na 
mniejsze porcje - podawanie poleceń w prostszej formie ( dzielenie złożonych treści 
na proste, bardziej zrozumiałe części)  
• na poprawie sprawdzianu pozwalać uczniowi korzystać z pomocy dydaktycznych 
np. tablice czy kalkulator • wydłużanie czasu na wykonanie zadania  
• podchodzenie do dziecka w trakcie samodzielnej pracy, sprawdzenie, czy uczeń 
przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, udzielenie dodatkowych 
wskazówek, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania w trakcie 
rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i 
czy prawidłowo ją zrozumiał,  
• zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać  
• potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii 
materiału.  
• uwzględnienie trudności związanych z myleniem znaków działań, 
przestawianiem cyfr, itp.  ocenianie toku rozumowania, nawet gdyby ostateczny 
wynik zadania był błędny, co wynikać może z pomyłek rachunkowych  
Uczniowie z orzeczeniem upośledzenia w stopniu lekkim - zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, realizują oni program nauczania obowiązujący dla 
całej klasy , przy zmienionych wymaganiach na poszczególne oceny . Kryteria na 
poszczególne oceny dla ucznia z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim:  
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń:  
- który, nie spełnia kryterium oceny dopuszczającej.  
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:  
- prowadził zeszyty przedmiotowe,  
- sporadycznie odrabiał prace domowe,  
- posiadł wiedzę i umiejętności z poszczególnych działów programowych w zakresie 
kompetencji koniecznych,  
- wykazywał niewielką aktywność własną; wymagał dużego wsparcia nauczyciela.  
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
- prowadził zeszyt przedmiotowy,  



- posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji koniecznych,  
- pracował na lekcji samodzielnie i w grupie, ale też wymagał wsparcia 
nauczyciela.  
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
- prowadził zeszyt przedmiotowy,  
- systematycznie uzupełniał ćwiczenia,  
- w miarę systematycznie odrabiał prace domowe,  
- aktywnie pracował na lekcji samodzielnie i w grupie przy niewielkim wsparciu 
nauczyciela,  
- posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych.  
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
- spełniał takie same wymagania jak na ocenę dobrą,  
- wykazywał dużą inicjatywę w zakresie samodzielnie wykonywanych zadań, 
zarówno w klasie jak i w domu,  
- wymagał sporadycznego wsparcia nauczyciela w zakresie osiągania poziomu 
wymagań podstawowych,  
- był aktywny i zaangażowany w proces uczenia się, o czym świadczy ilość dobrych 
i bardzo dobrych ocen  
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