
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZEZAWIE 

 

1. Ogólne założenia PZO 

Uczeń zostaje zapoznany przez nauczyciela z PZO oraz wymaganiami na poszczególne 

oceny z przedmiotu na początku roku szkolnego. 

 

2. Ocenie podlegają  następujące elementy: 

a) odpowiedzi ustne, w tym: 

- omawianie zależności między wielkościami fizycznymi; 

- interpretowanie zjawisk fizycznych, itp. 

b) kartkówki:  

- obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji jeśli nie są zapowiedziane; 

- obejmujące zakres materiału z czterech ostatnich lekcji jeśli są zapowiedziane. 

c) sprawdziany pisemne:  

- sprawdzian zapowiadany będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

- obejmuje większą partię materiału, np. dział fizyki, 

- niedostateczną bądź dopuszczającą ocenę ze sprawdzianu można poprawić;  

- ocena z poprawy zostaje wpisana do dziennika jako kolejna z ocen; 

- uczeń może przystępować do poprawy danego sprawdzianu tylko jeden raz; 

- termin poprawy wyznacza nauczyciel.  

d) ćwiczenia praktyczne: 

- umiejętność wykonywania przewidzianych programem eksperymentów fizycznych, 

pomiarów;  

- zrobienie prostego przyrządu do doświadczeń fizycznych;  

e) rozwiązywanie zadań, w tym szczególnie uwzględniające umiejętność rozwiązywania    

zadań rachunkowych zgodnie z zasadami rozwiązywania zadań z fizyki, sporządzania 

i analizowania wykresów. 

    

3. Uczeń może również uzyskać pozytywną ocenę za:  

- zadania domowe; 

- prace długoterminowe: referaty, projekty; 

- aktywny udział w lekcji; 

- aktywny udział w pracy grupy rozwiązującej problem, zadanie; 

- wykonanie doświadczenia nie przewidzianego do realizacji w PP; 

- rozwiązanie nietypowego zadania domowego; 

- rozwiązanie „zadania domowego dla chętnych” 

- ciekawe pomysły rozwiązań problemów zgłaszanych na lekcjach; 

- udział w konkursach i projektach; 

- aktywny udział w kole zainteresowań. 

 

 

4. Kryteria oceny: 

a) ocenę końcoworoczną wystawia nauczyciel na trzy dni przed terminem klasyfikacji ; 

b) o zagrożeniu końcoworoczną oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia 

i jego rodziców oraz wychowawcę klasy na dwa tygodnie przed klasyfikacją; 

c) wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej; 

d) punkty uzyskane z prac klasowych oraz kartkówek przeliczane są na stopnie według 

następującej skali: 

 



 

100 % -  celujący 

99 % - 90 % - bardzo dobry, 

89 % - 75 % - dobry, 

74 % - 50 % - dostateczny, 

49 % - 30 % - dopuszczający, 

29 % - 0 % - niedostateczny. 

 

5. Wystawianie oceny śródrocznej i końcoworocznej: 

a) ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku; 

b) przyjmuje się, że oceną o wadze 2 jest ocena ze sprawdzianu i odpowiedzi, inne oceny 

mają wagę 1 i  są równoważne względem siebie; 

c) ocena roczna (semestralna) nie jest średnią arytmetyczną ocen, nauczyciel może 

jednak  przedstawić ocenę semestralną jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen 

uzyskanych w ciągu semestru. 

 

6. Uczeń ma prawo zgłosić (bez konsekwencji) nieprzygotowanie do lekcji z ważnego 

powodu,  potwierdzone w zeszycie korespondencji przez rodzica/opiekuna prawnego. 

 

7. PZO podlega ewaluacji. 


