
 

 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI  
 

Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania Zespołu 

Szkół Morskich w Kołobrzegu.  

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z przyjętymi zasadami.  

2. Ocenie podlegają:  

a) Formy ustne:  

 

- odpowiedzi ustne,  

- wypowiedzi w klasie ( aktywność ),  

b) Formy pisemne:  

- sprawdziany ( obejmują zakres materiału powyżej trzech tematów lekcyjne  

danego działu ),  

- kartkówki ( obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji ),  

- testy,  

- referaty,  

- zadania domowe.  

3. Ilość sprawdzianów w semestrze od 1 do 4.  

4. Sprawdziany, testy, kartkówki są obowiązkowe.  

5. Uczeń może poprawić ocenę w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania  

sprawdzonych prac przez nauczyciela w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

6. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach, kartkówkach piszą je w możliwe  

najbliższym terminie.  

7. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji jest nieklasyfikowany.  

Na lekcjach fizyki będą oceniane następujące umiejętności:  

1. Wyodrębnianie, obserwacja i opisywanie zjawisk,  

2. Posługiwanie się ze zrozumieniem wybranymi pojęciami fizycznymi i astronomicznymi,  

3. Wykorzystywanie modeli do wyjaśniania zjawisk i procesów fizycznych,  

4. Planowanie i wykorzystywanie doświadczeń fizycznych, zapisywanie i analizowanie ich 

wyników,  

5. Sporządzanie i interpretacja wykresów,  

6. Korzystanie z praw i zasad fizyki do wyjaśniania wybranych zjawisk zachodzących w 

przyrodzie,  

7. Wykorzystywanie wiedzy fizycznej do wyjaśniania zasad działania i bezpiecznego 

użytkowania wybranych urządzeń technicznych,  

8. Rozwiązywania zadań fizycznych - stosowanie odpowiednich metod. 

9.Kryteria ocen 

  

Procent punktów  ocena 

100 celująca 

86-99 b.dobry 

71-85 dobry 

56-70 dostateczny 

35-55 dopuszczający 

0-34 niedostateczny 

 

Ocena niedostateczna – uczeń nie spełnił co najmniej 35% wymagań podstawowych.  



Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej nauczania fizyki 

i astronomii w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 

wiedzy z fizyki i astronomii. Uczeń nie wykazuje chęci zdobycia wiedzy.  

Ocena dopuszczająca - uczeń spełnił 35% wymagań podstawowych. Ma braki w opanowaniu 

treści zawartych w podstawie programowej. Dotychczasowe braki wiedzy ucznia nie przekreślają 

jednak możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z fizyki i astronomii w trakcie 

dalszej nauki. Uczeń rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności. Wykazuje chęć zdobywania wiedzy.  

Ocena dostateczna – uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

programowych w stopniu podstawowym. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 

średnim stopniu trudności.  

Ocena dobra – uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, 

częściowo spełnia wymagania ponadpodstawowe, czyli w dużej mierze zna materiał określony w 

programie nauczania. Poprawnie stosuje przyswojone wiadomości, samodzielnie rozwiązuje 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne.  

Ocena bardzo dobra – uczeń opanował  zakres wiedzy i umiejętności określony w programie 

nauczania zgodnie z progami procentowymi. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. 

Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne. Stosuje zdobytą wiedzę w 

sytuacjach nowych.  

Ocena celująca – uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie 

nauczania, rozwiązał wskazane zadania wykraczające poza treści programowe.. Samodzielnie 

rozwija własne uzdolnienia. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą. Osiąga sukcesy w 

konkursach i olimpiadach fizycznych. Proponuje nietypowe rozwiązania.  
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