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Przedmiotowy system oceniania z fizyki w ZS CKP 

w Sochaczewie 

 
 Liceum Ogólnokształcące 

 Technikum  

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa   

 

PSO został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty i publikacje:  

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. poz. 843 z 2015 r.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977) 

4. Wewnątrzszkolne zasady oceniania zawarte w Statucie ZS CKP w Sochaczewie 

 

Ogólne zasady oceniania 

 Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z obowiązującą skalą i zasadami określonymi  

w WZO i PSO. 

 Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 

 Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). 

 W przypadku oceniania bieżącego dopuszcza się stosowanie plusów (+),  

z wyłączeniem oceny celującej.  

 Uczeń w czasie roku szkolnego ma dwukrotnie wystawioną ocenę półroczną, w tym 

druga ocena jest oceną roczną. 

 Ocenę półroczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych zdobytych  

w I półroczu, a ocenę roczną na podstawie oceny półrocznej i ocen cząstkowych  

z II półrocza.  

 Osiągnięć edukacyjnych uczniów są sprawdzane na podstawie pisemnych prac 

uczniowskich, kartkówek, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac 
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wytwórczych, projektów, ćwiczeń praktycznych, prac domowych obserwacji, 

aktywności na lekcji. 

1. Odpowiedź ustna – obejmuje do 3 ostatnich tematów lekcyjnych lub z ustalonego 

przez nauczyciela zakresu materiału (poziom podstawowy); do 5 ostatnich tematów 

lekcyjnych (poziom rozszerzony). Zakres odpowiedzi obejmuje wiadomości  

i umiejętności z danego działu. Pytania zadawane przy odpowiedzi obejmuje różne 

poziomy wymagań.  Ocena z odpowiedzi ustnej nie podlega poprawie.  

2. Kartkówka – czas trwania od 15 do 20 min. Jest to odpowiedź pisemna obejmująca  

do 3 ostatnich tematów lekcyjnych (poziom podstawowy); do 5 ostatnich tematów 

lekcyjnych (poziom rozszerzony), sprawdzająca systematyczność pracy ucznia  

i niewymagająca wcześniejszego zapowiadania. Oceny z kartkówki nie można 

poprawiać.  

3. Sprawdzian – odpowiedź pisemna z określonej wcześniej przez nauczyciela partii 

materiału, np. działu, zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem  

i  jest wpisywany ołówkiem do dziennika. Każdy sprawdzian jest oceniany w ciągu 2 

tygodni (z wyłączeniem dłuższej przerwy w roku szkolnym, np.: ferie, święta).  

Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze 

sprawdzianu w formie i terminie ustalonym z nauczycielem. W przypadku, gdy uczeń 

uzyska ocenę niedostateczną z poprawy sprawdzianu nie zostaje ona wpisana do 

dziennika.  

Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie powinien go zaliczyć w terminie 

(14 dni od sprawdzianu) ustalonym przez obie strony uczeń - nauczyciel i w formie 

uzgodnionej z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie dotrzymał ustalonego terminu  

i nie zaliczył materiału w danym terminie, to jego wiedza będzie egzekwowana przez 

nauczyciela na  najbliższej lekcji po upływie terminu zaliczenia.  

Uczniowi, który nie pracuje samodzielnie podczas sprawdzianów przerywa się 

pracę i stawia ocenę niedostateczną.  

4. Praca domowa -  podlega ocenie, brak pracy domowej skutkuje oceną niedostateczną. 

Oceny z pracy domowej nie można poprawiać. W pracy domowej oceniane jest 

poprawne rozwiązanie, sposób rozwiązania. Błędne rozwiązania zadania nie skutkuje 

oceną niedostateczną. Brak zeszytu, kiedy była zadana praca domowa jest traktowane 

jako nieprzygotowanie do lekcji. 



3 
 

5. Aktywność na lekcji – to czynny udział ucznia w lekcji: udzielanie prawidłowych 

odpowiedzi na zadawane pytania, aktywność na zajęciach, rozwiązywanie prawidłowo 

zadań i postawionych problemów. 

6. Prace wytwórcze, ćwiczenia i projekty – uczniowie wspólnie z nauczycielem ustalają 

obszar zagadnienia, termin realizacji, sposób realizacji, sposób oceniania. Po 

wykonaniu prac, ćwiczeń ocenia się wykorzystanie źródeł informacji, trafności doboru 

treści, wykonanie, sposób i formę przedstawienia oraz rzetelność w dotrzymywaniu 

ustalonych terminów. Niewykonanie przez ucznia prac lub ćwiczeń skutkuje oceną 

niedostateczną. 

 

 Uczeń ma prawo jednokrotnie w czasie półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. 

Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiana jest: brak do odpowiedzi ustnej, brak 

pracy domowej, brak zeszytu lub potrzebnych pomocy. Po przekroczeniu limitu uczeń 

każdorazowo otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 Uczeń może uzyskać w czasie lekcji pozytywną ocenę za prawidłowo rozwiązany 

problem z zakresu nowego materiału.  

 Niewykonanie zadanej przez nauczyciela pracy (także podczas lekcji), może być 

podstawą do wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej z fizyki. 

 Przy wystawianiu oceny nauczyciel bierze pod uwagę predyspozycje, możliwości 

intelektualne oraz wkład pracy ucznia.  

 Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny 

klasyfikacyjnej. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych określają zasady wewnątrzszkolnego oceniania. 

 

Narzędzia i częstotliwość pomiaru dydaktycznego na lekcjach fizyki 

Narzędzia i formy pomiaru Częstotliwość 

prace klasowe w zależności od zrealizowanego materiału 

kartkówki w zależności od zrealizowanego materiału 

odpowiedzi ustne 1-2 

prace domowe na bieżąco 

zeszyty na bieżąco 

prace długoterminowe w zależności od realizowanego materiału 
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Obszary aktywności uczniów: 

Na lekcjach fizyki oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: 

- rozumienie pojęć fizycznych i znajomość ich definicji, 

- stosowanie poznanych definicji, 

- prowadzenie rozumowań, 

- rozwiązywanie zadań z zastosowaniem poznanych wzorów, 

- przekształcanie jednostek, 

- posługiwanie się symboliką i językiem fizyki, 

- analizowanie tekstów fizycznych, 

- stosowanie wiedzy fizycznej w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin, 

- prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach, 

- wykonywanie doświadczeń 

- aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia. 

Kryteria ocen 

 O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, wychowawcę klasy, 

a za jego pośrednictwem rodziców ucznia na dwa tygodnie przed klasyfikacją.  

 

Ocenę wyliczamy na podstawie wyniku procentowego według wzoru:  

 

Procent, maksymalna ilość punktów Ocena 

0 – 39 % niedostateczny 

40 – 59 % dopuszczający 

60 – 79 % dostateczny 

80 – 94 % dobry 

                       95 – 100% bardzo dobry 

100% + zadanie dodatkowe        celujący 

przygotowanie do lekcji na bieżąco 

praca w grupach na bieżąco 

inne formy (np. prace nadobowiązkowe, 

wykonanie pomocy dydaktycznych, 

udział w konkursach) 

w zależności od potrzeb 

 

obserwacja uczniów na bieżąco 
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Ustalenia dodatkowe 

 Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciel informuje w formie ustnej ucznia i za jego pośrednictwem rodziców  

o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej. 

 Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym na 

każdej lekcji wpisuje jej temat. Obowiązkowo powinny znajdować się w nim prace 

domowe oraz rozwiązania zadań i ćwiczeń wykonywanych na lekcji. Brak zeszytu  

w sytuacji zadanej pracy domowej jest równoznaczny z uzyskaniem oceny 

niedostatecznej. 

 Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika (poziom podstawowy)  

i podręcznika i zbioru zadań (poziom rozszerzony). 

 Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić zeszyt i nadrobić zaległości. 

 Postępowanie przy zgłoszonych zastrzeżeniach do rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z fizyki określają zasady wewnątrzszkolnego oceniania.  

 Postępowanie wobec ucznia zdającego egzamin poprawkowy z fizyki, zmieniającego 

typ szkoły lub przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym określają zasady 

zawarte w Statucie szkoły. 

 

Przekazywanie informacji o ocenach 

 Nauczyciel informuje uczniów: 

- o wymaganiach i kryteriach oceniania, 

- o otrzymywanych ocenach. 

 Nauczyciel informuje rodziców: 

- o wymaganiach i kryteriach oceniani na stronie internetowej szkoły , 

- o postępach ich dzieci,  

- o trudnościach uczniów w nauce,   

-  o aktualnym stanie  wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki, 

- o uzdolnieniach dziecka, 

- daje wskazówki do dalszej  pracy ucznia. 

 Nauczyciel informuje wychowawcę klasy: 

- o aktualnych osiągnięciach uczniów, 

- o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji. 
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Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z fizyki 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował w stopniu pozwalającym na dalsze zdobywanie wiedzy pojęć i praw 

fizyki, 

 popełnia poważne błędy przy opisywaniu zjawisk i podawaniu wielkości fizycznych, 

które te zjawiska opisują, 

  nie jest w stanie rozwiązać zadań obliczeniowych nawet o elementarnym stopniu 

trudności. 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 wykazuje pewne braki w znajomości praw i zasad fizyki przewidzianych podstawą 

programową oraz popełnia błędy w przedstawianiu ich w formie słownej  

i matematycznej, błędy te jednak nie przekreślają dalszej możliwości kształcenia, 

  zna przewidziane podstawą programową i omawiane na lekcjach zjawiska fizyczne, 

lecz popełnia nieznaczne błędy przy ich opisie,  

  zna podstawowe wielkości fizyczne potrzebne do opisu poznanych zjawisk jednak 

popełnia błędy przy ich definiowaniu, zapisywaniu za pomocą wzorów i obliczeń, 

 umie wybrać przyrządy do pomiaru poznanych wielkości fizycznych oraz dokonać 

pomiaru tych wielkości, 

  umie rozwiązać typowe zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności 

wymagające zastosowania jednego wzoru. 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na 

stopień dopuszczający, a ponad to: 

 rozumie i umie wyjaśnić, nie przekraczające poza podstawę programową, zależności 

między wielkościami fizycznymi opisującymi poznane na lekcjach zjawiska, 

 potrafi opisać i wyjaśnić typowe i omawiane na lekcjach zjawiska, 

 potrafi opisać wykonane na lekcjach doświadczenia i ćwiczenia, 

 rozwiązuje zadania obliczeniowe, wymagające zastosowania nie więcej niż dwóch 

wzorów, popełnia błędy obliczeniowe. 

  potrafi opisać i wyjaśnić typowe i omawiane na lekcjach zjawiska, 

  potrafi opisać wykonane na lekcjach doświadczenia i ćwiczenia, 
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  rozwiązuje zadania obliczeniowe, wymagające zastosowania nie więcej niż dwóch 

wzorów, popełnia błędy obliczeniowe. 

  

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na stopień 

dostateczny, a ponad to: 

 potrafi wyjaśnić ćwiczenia i pokazy wykonane na lekcjach,  

 potrafi prezentować, analizować i interpretować wyniki doświadczeń,  

 na podstawie ogólnych zasad i praw fizyki potrafi przedstawić zajście określonych 

zjawisk,  

 potrafi zaplanować czynności w celu wywołania pewnego zjawiska,   

 potrafi rozwiązać zadania obliczeniowe, które wymagają połączenia  kilku zjawisk 

lub zastosowania i przekształcenia kilku wzorów, 

 

Stopień bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na 

stopień dobrą, a ponad to: 

 potrafi zastosować poznane prawa do rozwiązywania nietypowych problemów 

występujących w otaczającej rzeczywistości,  

 potrafi zaprojektować i wykonać doświadczenia potwierdzające określoną tezę,  

 wykorzystuje przy rozwiązywaniu problemów  fizyki wiadomości i umiejętności  

z innych przedmiotów,  

 wykorzystuje wiadomości nabyte ze środków masowego przekazu,  

 potrafi rozwiązać większość zadań obliczeniowych występujących w zbiorach fizyki 

dla uczniów szkół średnich, 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na wcześniej omawiane 

stopnie, a ponad to wyróżnia się w jednej z niżej podanych dziedzin: 

 samodzielnie  dociera do informacji w literaturze naukowej i popularnonaukowej  

i praktycznie wykorzystuje te informacje,  

 interesuje się określoną dziedziną fizyki lub astronomii, co przejawia się  

w studiowaniu literatury lub prowadzeniu badań, których wyniki przedstawia  

w określonej formie,  

 odnosi sukcesy w zawodach i olimpiadach z fizyki na szczeblu województwa lub 

kraju. 
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Oceniane umiejętności 

Zakres podstawowy 

1.Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązywania  

    prostych zadań obliczeniowych. 

2. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. 

3. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą  

    poznanych praw i zależności fizycznych. 

4. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym   

    popularnonaukowych). 

 

Zakres rozszerzony 

1. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów  

    i zjawisk w przyrodzie. 

2. Analiza tekstów popularnonaukowych i ocena ich treści. 

3. Wykorzystanie i przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tekstu, tabel, wykresów,  

    schematów i rysunków. 

4. Budowa prostych modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk. 

5. Planowanie i wykonywanie prostych doświadczeń i analiza ich wyników. 

Oprócz wiedzy z wybranych działów fizyki, uczeń: 

1.  Przedstawia jednostki wielkości fizycznych wymienionych w podstawie programowej, 

    opisuje ich związki z jednostkami podstawowymi; 

2.  Samodzielnie wykonuje poprawne wykresy (właściwe oznaczenie i opis osi, wybór skali, 

    oznaczenie niepewności punktów pomiarowych); 

3.  Przeprowadza złożone obliczenia liczbowe, posługując się kalkulatorem; 

4.  Interpoluje, ocenia orientacyjnie wartość pośrednią (interpolowaną) między danymi w   

     tabeli, także za pomocą wykresu; 

5.  Dopasowuje prostą y = ax + b do wykresu i ocenia trafność tego postępowania; oblicza 

    wartości współczynników a i b (ocena ich niepewności nie jest wymagana); 

6. Opisuje podstawowe zasady niepewności pomiaru (szacowanie niepewności pomiaru,  

    obliczanie niepewności względnej, wskazywanie wielkości, której pomiar ma decydujący 

    wkład na niepewność otrzymanego wyniku wyznaczanej wielkości fizycznej); 
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7. Szacuje wartość spodziewanego wyniku obliczeń, krytycznie analizuje realność 

    otrzymanego wyniku; 

8. Przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego artykułu popularnonaukowego 

    z  dziedziny fizyki lub astronomii. 

 

 

 

 

 


