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1. W trakcie lekcji fizyki  będą stosowane następujące formy sprawdzania wiedzy i  ucznia: 

 

 zadania domowe 

 odpowiedzi ustne 

 kartkówki 

 testy 

 sprawdziany 

 zeszyty przedmiotowe 

 karty pracy 

 aktywność 

 praca na lekcji 

 wytwory uczniowskie (np. plakaty, modele, prezentacje, doświadczenia) 
 

  

2. Wykaz czasowników operacyjnych określających cele kształcenia i opisujących osiągnięcia uczniów 

 

Ocena szkolna Określenie ogólne Określenie konkretne 

Dopuszczający 

dostateczny 

Zapamiętać Nazwać… 

Wymienić… 

Wyliczyć… 

Zidentyfikować… 

Zapisać zależność, wzór… 

Podać definicję, określenie, treść prawa… 

Sformułować… 

Dostateczny 

dobry 

Rozumieć Rozróżnić… 

Streścić… 

Opisać… 

 

Zinterpretować zależność… 

Odczytać zależność z wykresu… 

Podać znaczenie… 

Zilustrować rysunkiem, przykładem… 

Dobry 

Bardzo dobry 

Stosować 

wiadomości 

w sytuacjach 

typowych 

Porównać… 

Sklasyfikować… 

Narysować… 

Zmierzyć… 

Obliczyć… 

Przekształcić… 

Wyznaczyć… 

Wykonać… 

Wyjaśnić… 

Zastosować… 

Rozwiązać… 

Ustalić zależność… 

Zbudować… 

Sprawdzić, potwierdzić doświadczalnie…. 

Przedstawić graficznie, sporządzić 

wykres… 

Bardzo dobry 

celujący 

Stosować 

wiadomości 

w sytuacjach 

problemowych 

Analizować 

Uogólnić 

Przewidzieć 

Uzasadnić 

Ocenić 

Zaplanować 

Dowieść 

 



3. Zasady organizowania i oceniania prac pisemnych: 

 

 prace klasowe, testy, sprawdziany i krótkie sprawdziany są obowiązkowe,  

 prace klasowe, testy i sprawdziany obejmują materiał z odpowiedniego działu, zgodnego  

z podstawą programową, 

 krótkie sprawdziany (kartkówki) mogą obejmować maksymalnie materiał z trzech ostatnich lekcji 

 i nie wymagają wcześniejszego zapowiedzenia oraz będą pisane jednokrotnie, 

 termin prac klasowych, testów, sprawdzianów podawany będzie z tygodniowym wyprzedzeniem,  

a także będzie podany zakres materiału. Poprzedzane są jedną lekcją powtórzeniową, 

 sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe, 

 uczniowie nieobecni  testach i sprawdzianach mają obowiązek je zaliczyć w terminie dwóch tygodni 

od momentu powrotu do szkoły; jeżeli uczeń unika zaliczenia materiału, po dwóch tygodniach  

w miejsce oceny nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną, 

  testy, sprawdziany i kartkówki oceniane będą zgodnie z SZO, 

 prace są przechowywane w szkole (do wglądu u nauczyciela), nie można robić zdjęć prac klasowych, 

 nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia w szczególnych 

przypadkach,  

 kryteria ocen dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie wydane przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną dostosowuje się do zaleceń w nich zawartych i indywidualnych 

możliwości ucznia, 

 sprawdziany pisemne będą ocenione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od ich napisania.  

W sytuacjach, gdy nauczyciel np. zachoruje lub jest na szkoleniu, termin może ulec wydłużeniu, 

 

 

Skala ocen z prac pisemnych 

0% - 35%       niedostateczny 

36% - 55%      dopuszczający 

56% - 75%      dostateczny 

76% -  90%      dobry 

91% - 100%      bardzo dobry 

od 95% + zadanie na ocenę celującą               celujący 

 

Dla uczniów z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi, jeżeli piszą test lub sprawdzian 

skonstruowany dla wszystkich  (zgodnie z zaleceniem zawartym w opinii lub orzeczeniu) progi ocen są 

obniżone o 5% do dobrej, czyli: 

0% - 30%       niedostateczny 

31% - 50%      dopuszczający 

51% - 70%      dostateczny 

71% -  90%      dobry 

91% - 100%      bardzo dobry 

od 91% + zadanie na ocenę celującą               celujący 
 

 

4. Zapisywanie ocen w dzienniku szkolnym 

 



 Oceny ze sprawdzianów, prac klasowych, testów będą zapisywane kolorem czerwonym. 

 Oceny z kartkówek będą zapisywane kolorem zielonym. 

 Pozostałe oceny zapisywane będą kolorem niebieskim lub czarnym. 

 Dla zachowania porządku wagi ocen będą zapisane w górnych rubrykach. 

 

5. Zasady poprawiania ocen (prac pisemnych): 

 

 uczeń ma prawo do poprawienia jednej oceny z odpowiedzi ustnej. 

 Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z testów i sprawdzianów w terminie do 2 tygodni od 

otrzymania oceny, ocena z poprawy zostaje odnotowana w dzienniku obok pierwszej, przy czym 

przy ustalaniu oceny semestralnej będą brane pod uwagę obydwie oceny; 

 Uczeń może, raz w semestrze poprawić ocenę pozytywną z  testów i sprawdzianów w terminie do 

2 tygodni od otrzymania ocen, 

 

 

6. Zasady informowania o ocenach uczniów, rodziców (opiekunów prawnych): 

 

 uczeń ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych (prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek), 

 rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wglądu do prac ucznia na spotkaniu indywidualnym z 

nauczycielem w czasie konsultacji  lub w innym uzgodnionym terminie. 

 

7. Uwagi końcowe: 

 

 obowiązkiem ucznia jest przychodzić przygotowanym do zajęć, 

 uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, nosić potrzebne przybory oraz odrabiać prace 

domowe, 

 po dłuższej (powyżej 2 tygodni) usprawiedliwionej nieobecności w szkole, uczeń ma prawo nie być 

oceniany przez tydzień. 

 uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (obowiązkowo 

przed ich rozpoczęciem), zasada nie dotyczy prac klasowych, 

 przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, pracy 

domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych na lekcję; po wykorzystaniu limitu 

określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie  

„-„ (minus), a trzy „-„ dają ocenę niedostateczną, 

 aktywność na lekcji jest nagradzana ocenami lub "plusami". Przez aktywność rozumiemy: częste 

zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, czynna praca w grupach, wykonywanie 

dodatkowych zadań. Za 3 zgromadzone plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

 każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonanie prac nadobowiązkowych, 

 jeżeli uczeń bierze aktywny udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych lub 

powiatowych z fizyki może otrzymać ocenę wyższą niż ocena wynikająca ze średniej ważonej, 

 uczniom, którzy zostali laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych z fizyki o zasięgu 

przynajmniej wojewódzkim, ustala się celującą ocenę semestralną lub roczną, 

 uczniowi nie przysługuje prawo do poprawy oceny semestralnej lub rocznej na tydzień przed 

klasyfikacją, 

 poprawy sprawdzianów, testów odbywają się w sposób kierowany przez nauczyciela, zapisywane są 

w zeszycie przedmiotowym i oceniane całościowo, 

 informacja o postępach w nauce ucznia (kartkówki i prace klasowe, testy, sprawdziany) gromadzone 

będą i przechowywane przez jeden rok 

 

 

 

 



MOTYWACYJNY  SYSTEM  OCENIANIA 

 

 

 Ocena aktywności ucznia na zajęciach lekcyjnych 

 Pochwała ustna pracy lub postawy dziecka na forum klasy 

 Ocena pracy indywidualnej i grupowej 

 Umożliwianie poprawy ocen zgodnie z PZO i SZO 

 Dodatkowe zadania dla chętnych 

 Udział w konkursach fizycznych 

 

 

 

 

 


