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Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego 
 

PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Nauczyciel ocenia wiedzę i umiejętności ucznia, przekazane zarówno w sposób pisemny jak i ustny zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i 

Statutem Szkoły. 

2. Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do lekcji oraz brak pracy domowej (nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów)–w klasie pierwszej raz w 

semestrze. 

3. W przypadku dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności ucznia, może on uzgodnić z nauczycielem czas potrzebny na nadrobienie zaległego materiału. 

4. Skala ocen cząstkowych jest następująca: 1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+, 6. 

5. Uczeń korzystający z niedozwolonej pomocy otrzymuje ze sprawdzianu ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 

6. Sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek pisania go w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń, który uzyskał 

niesatysfakcjonującą go ocenę ze sprawdzianu ma prawo pisania sprawdzianu poprawkowego. Termin sprawdzianu poprawkowego uzgadnia z nauczycielem. 

7. Uzyskaną w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną uczeń jest zobowiązany poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w formie 

pracy pisemnej. 

 
KRYTERIA OCENIANIA 
 
Ocena niedostateczna: 
Uczeń nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych. 
 
ocena dopuszczająca: 
Uczeń: 
 rozróżnia najważniejsze pojęcia fizyczne i astronomiczne;  

  rozróżnia fundamentalne prawa i zależności fizyczne (np. zasada zachowania energii, prawo powszechnego ciążenia); podaje własnymi słowami 
ich treść;  

 podaje niektóre spośród poznanych przykładów zastosowań praw i zjawisk fizycznych w życiu codziennym przy jednoczesnym braku 
umiejętności ich matematycznego uzasadnienia;  

 oblicza sam lub pomocą nauczyciela podstawowe wielkości fizyczne, korzystając z ich definicji;  

 wykonuje proste doświadczenia zgodnie z podanymi szczegółowymi instrukcjami;  

 opisuje sam lub z pomocą nauczyciela doświadczenia i obserwacje zgodnie z podanym wzorem;  
 ma problemy z właściwym stosowaniem podstawowej terminologii fizycznej; 
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 stosuje zasady bhp obowiązujące w pracowni fizycznej oraz w trakcie obserwacji pozaszkolnych.  
 
Ocena dostateczna: 
Uczeń: 
 rozróżnia podstawowe pojęcia fizyczne i astronomiczne;  

 rozróżnia podstawowe prawa i zależności fizyczne; podaje własnymi słowami ich treść;  

 podaje poznane przykłady zastosowania praw i zjawisk fizycznych w życiu codziennym;  

 oblicza podstawowe wielkości fizyczne, korzystając z ich definicji;  

 planuje i wykonuje doświadczenia, najprostsze – samodzielnie, a trudniejsze – w grupach;  

 opisuje doświadczenia i obserwacje przeprowadzane na lekcji i w domu.  

 nie ma problemów z właściwym stosowaniem podstawowej terminologii fizycznej; 
 

Ocena dobra:  
Uczeń: 
 rozróżnia pojęcia fizyczne i astronomiczne;  
 rozróżnia prawa i zależności fizyczne; podaje własnymi słowami ich treść;  
 podaje przykłady zastosowania praw i zjawisk fizycznych;  
 podaje przykłady wpływu praw i zjawisk fizycznych oraz astronomicznych na życie codzienne;  
 rozwiązuje samodzielnie typowe zadania, wykonując obliczenia dowolnym sposobem;  
 planuje i wykonuje proste doświadczenia i obserwacje;  
 analizuje wyniki przeprowadzonych doświadczeń i formułuje, a następnie prezentuje wynikające z nich wnioski;  
 samodzielnie wyszukuje informacje na zadany temat we wskazanych źródłach informacji (np. książkach, czasopismach, Internecie), a następnie 

prezentuje wyniki swoich poszukiwań; 
 potrafi samodzielnie wykorzystywać wiedzę do opisu i wyjaśnienia zjawisk i procesów fizycznych wykazując się umiejętnością kojarzenia faktów i 

wnioskowania logicznego; 
 nie ma problemów z właściwym stosowaniem terminologii fizycznej. 

 
Ocena bardzo dobra: 
Uczeń: 
 wyjaśnia zjawiska fizyczne, odnosząc się do praw przyrody;  
 rozwiązuje trudniejsze zadania rachunkowe, stosując niezbędny aparat matematyczny, posługując się zapisem symbolicznym;  
 rozwiązuje trudniejsze zadania problemowe, np. przewiduje rozwiązanie na podstawie analizy podobnego problemu bądź udowadnia postawioną tezę, 

projektując serię doświadczeń;  
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 planuje i wykonuje doświadczenia, analizuje otrzymane wyniki, formułuje wnioski wynikające z doświadczeń, a następnie prezentuje swoją pracę na 
forum klasy;  

 potrafi wykorzystywać wiedzę do opisu i wyjaśnienia zjawisk i procesów fizycznych wykazując się umiejętnością kojarzenia faktów i wnioskowania 
logicznego także wtedy gdy wymaga to wykorzystania wiedzy z różnych działów fizyki i innych nauk; 

 samodzielnie wyszukuje informacje w różnych źródłach (książkach, czasopismach i Internecie);  
 krytycznie ocenia znalezione informacje; 
 nie ma problemów z właściwym stosowaniem terminologii fizycznej; 
 
Ocena celująca: 
Uczeń: 

 spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto swą wiedzą i umiejętnościami wykracza poza program lub  

 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych lub  

 rozwiązuje trudne zadania problemowe, rachunkowe i doświadczalne o stopniu trudności odpowiadającym konkursom przedmiotowym.  
 

Procentowe kryteria oceny: 

 

ocena niedostateczna: 

 mniej niż 31% 

 

ocena dopuszczająca: 

 od 31%  do 34%  - 2- 

 od 35%  do 45%  -  2 

 od 46%  do 50%  - 2+ 

 

ocena dostateczna: 

 od 51%  do 54%  - 3- 

 od 55%  do 64%   - 3 

 od 65%  do 74%   - 3+ 

 

ocena dobra: 

 od 75%  do 80%  - 4- 

 od 81%  do 85%   - 4 
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 od 86%  do 89%   - 4+ 

 

ocena bardzo dobra: 

 od 90% do 92%  -  5- 

 od 93%  do 94%  - 5 

 od 95%  do 97%  - 5+ 

 

ocena celująca: 

 od 98%  do 100% 

 

Wagi punktowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie, a uczeń nieobecny na kartkówce ma obowiązek jej napisania na następnej lekcji. 

 

Ocena śródroczna i końcoworoczna: 

 

Ocena śródroczna wynika z ocen cząstkowych I okresu nauki, a ocena roczna z oceny śródrocznej i ocen cząstkowych II okresu nauki, ale nie jest średnią 

arytmetyczną tych ocen. Największy wpływ na ocenę śródroczną\końcoworoczną mają oceny z: prac klasowych, sprawdzianów, znaczący wpływ – oceny  

z kartkówek i pracy na lekcji. Inne oceny mogą wpływać na podwyższenie lub obniżenie tej oceny. 

 

Ocenianie innych form pracy ucznia: 

 

praca klasowa, sprawdzian waga 3 

poprawa pracy klasowej, sprawdzianu waga 2 

kartkówki waga 2 

odpowiedzi ustne waga 2 

zadanie waga 2 

praca na lekcji waga 2 

praca w grupie  waga 1 

aktywność pozalekcyjna  waga 1 

praca domowa waga 1 



Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego 

1. Niezapowiadane kartkówki obejmują zakres materiału z 1 –3 ostatnich lekcji oraz zakładają znajomość podstaw realizowanego działu fizyki; 
2. Zapowiedziane kartkówki obejmują zakres materiału przedstawionego wcześniej uczniom oraz zakładają znajomość podstaw realizowanego działu fizyki; 
3.  
3. Prace domowe: 

a) ocena ilościowa – nauczyciel sprawdza czy uczniowie wykonali prace; 

b) ocena jakościowa – uczeń udziela odpowiedzi referując pracę domową.  

4. Samodzielne zgłoszenie się ucznia do odpowiedzi. 

a) oceniane jak przy odpowiedzi ustnej; 

b) ocenę niższą niż dostateczna proponuje nauczyciel, a jeśli uczeń wyraża na nią zgodę –zostaje wpisana do dziennika lekcyjnego; 

c)nauczyciel nie musi zgodzić się na taki typ odpowiedzi, gdy uczeń uchyla się od odpowiedzi innego typu (np. opuszcza sprawdziany pisemne) lub ma większą 

niż przeciętna dla klasy ilość ocen. 

5. Praca na lekcji tzw. aktywność Uczeń może ponadto uzyskać ocenę za aktywną postawę na lekcji tzn. udzielanie prawidłowych odpowiedzi, zgłaszanie 

cennych merytorycznych uwag i spostrzeżeń itp. bez opuszczania ławki. 
 

 

 


