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KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI  
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 
 
NIEZBĘDNE PRZYBORY 
 
Na lekcji fizyki uczeń powinien posiadać: 
- podręcznik i/lub zbiór zadań, 

- zeszyt przedmiotowy (w kratkę, ponad 60 stron), 

- przybory do pisania i rysowania: linijkę i/lub ekierkę, ołówek, długopis itp. 

NIEPRZYGOTOWANIE 

Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć dwa razy w semestrze (co zostanie 

odnotowane w dzienniku bez konsekwencji), za trzecim razem i każdym następnym 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, o ile nie przedstawi wiarygodnych 

okoliczności uzasadniających nieprzygotowanie (będzie to każdorazowo ustalane  

z nauczycielem i należy traktować jako sytuację wyjątkową i jednorazową). 

AKTYWNOŚĆ 

Uczeń otrzymuje przynajmniej jeden raz w semestrze ocenę za aktywność, na którą 

składa się: praca ucznia na lekcji obserwowana przez nauczyciela. Za samodzielne 

rozwiązanie szczególnie trudnego zagadnienia/zadania przy tablicy uczeń dostaje 

ocenę każdorazowo. 

SPRAWDZIANY I KARTKÓWKI 

   Uczniowie piszą kilka razy w semestrze pracę klasową lub sprawdzian wiadomości, 

który będzie zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

W przypadku nieobecności ucznia (w czasie sprawdzianu), jest on zobowiązany  

w terminie jednego tygodnia od powrotu do zajęć szkolnych napisać zaległy 

sprawdzian/ pracę klasową po uzgodnieniu terminu z nauczycielem.  

   Uczeń który otrzymał ocenę niedostateczną, lub niesatysfakcjonującą, ma prawo 

napisać pracę pisemną poprawkową w terminie jednego tygodnia od 

opublikowania/oddania wyniku pracy pisemnej. Brane są pod uwagę obie oceny:  

z pracy pisemnej i poprawy, ale większe znaczenie ma ocena z poprawy. 

   Kartkówki trwają 10-15 minut i nie muszą być zapowiedziane. Obejmują materiał do 

trzech tematów. 

    Nauczyciel sprawdza prace pisemne w ciągu 14 dni.  
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PUNKTACJA/SKALA OCEN 

Punktacja na sprawdzianach/pracach klasowych i kartkówkach ustalana będzie  

w następujący sposób: 

 0 – 39% osiągalnych punktów – ocena niedostateczna, 

 40 – 49% osiągalnych punktów – ocena dopuszczająca, 

 50 – 74% osiągalnych punktów – ocena dostateczna, 

 75 – 89% osiągalnych punktów – ocena dobra, 

 90 – 99% osiągalnych punktów – ocena bardzo dobra, 

100% lub więcej punktów – ocena celująca. 

Poza powyższą skalą ocen, uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli uzyska wynik 

bardzo dobry oraz wykaże się wiedzą i umiejętnościami ponadprogramowymi, np. 

rozwiązując prawidłowo zadanie/a o wyższym stopniu trudności (zwykle oznaczone 

gwiazdką (*)). 

ZESZYT PRZEDMIOTOWY I JEGO OCENA 

Uczniowie prowadzą zeszyt przedmiotowy (podpisany imieniem, nazwiskiem  

i symbolem klasy), który w przypadku dłuższej nieobecności samodzielnie 

uzupełniają w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczniowie nie prowadzący 

prawidłowo zeszytu przedmiotowego, tj. nie zapisujący treści lekcji i zadań 

tematycznych, pomimo zwracanej uwagi, mogą otrzymać ocenę niedostateczną,  

za stan zeszytu przedmiotowego. 

INNE FORMY KONTROLI PRACY UCZNIA 

Uczniowie mogą uzyskać ocenę z odpowiedzi ustnej w czasie lekcji, z zadań 

dodatkowych, prac domowych oraz z zeszytu przedmiotowego. W przypadku, gdy 

zapytany uczeń odmówi udzielenia odpowiedzi lub nie zrealizuje prac 

obowiązkowych, otrzyma ocenę niedostateczną. 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który potrafi rozwiązać każde zadanie 

przewidziane zakresem materiału nauczania, z uwzględnieniem zadań  

o podwyższonym stopniu trudności, bierze udział w konkursach i zajmuje w nich 

wysokie miejsca (laureat, finalista), a jego wiedza i umiejętności wykraczają ponad 

omawiane lekcje. 

Oceną bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwiązuje zadania  

z danego działu fizyki oraz potrafi wykorzystać wiadomości z innego działu i użyć ich 

do rozwiązania określonego w zadaniu problemu, bierze udział w konkursach  

i zajmuje w nich punktowane miejsca, ma pełną wiedzę z zakresu lekcji. 
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Oceną dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwiązuje zadania zbliżone do 

omawianych na lekcji, lub których rozwiązanie zostało podane w podręczniku lub 

zbiorze zadań, oraz wykaże się wiedzą omawianą w trakcie prowadzenia lekcji. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwiązuje typowe zadania 

i problemy omówione w książce i wyjaśnione na lekcji, a także wykaże się wiedzą 

zamieszczoną w podręczniku. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który rozwiązuje typowe zadania  

i problemy, z dużą pomocą nauczyciela, i wykaże się podstawową wiedzą 

zamieszczoną w podręczniku. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rozwiązuje typowych zadań  

i problemów, nawet ze znaczną pomocą nauczyciela oraz nie posiada wiedzy 

zamieszczonej w podręczniku, nie wykazuje żadnej inicjatywy do nauki, nie prowadzi 

prawidłowo zeszytu i nie korzysta z oferowanej mu pomocy w nauczaniu. 

OCENA SEMESTRALNA I KOŃCOWOROCZNA 

Ocena semestralna i końcoworoczna jest ustalana w oparciu o WSO Szkoły 

Podstawowej Nr 5. 

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

Rodzice są zobowiązani do kontroli zeszytu przedmiotowego dziecka i podpisywania 

zamieszczanych tam ocen i uwag ze strony nauczyciela. 

 

Opracowała: Svitlana Franchuk 

nauczyciel fizyki 

 


