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Na lekcji fizyki każdy uczeń powinien posiadać: 

• zeszyt przedmiotowy w kratkę, 

• przybory do pisania (ołówek, długopis lub pióro), 

• podręcznik „To jest fizyka” wyd. Nowa Era. 

Poziom opanowania umiejętności uczniów z fizyki, ocenia się według sześciostopniowej skali ocen: 

Stopień Skrót literowy Ocena cyfrowa 

Celujący cel 6 

Bardzo dobry bdb 5 

Dobry db 4 

Dostateczny dst 3 

Dopuszczający dop 2 

Niedostateczny ndst 1 

Przy stopniach bardzo dobry, dobry, dostateczny może być dostawiony znak „+” i „-” , a do oceny 

dopuszczającej znak „+” 

I. Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji, 

prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

 

Sprawdziany ich celem jest weryfikacja wiadomości i umiejętności ucznia po realizacji działu 

podręcznika. 

• Sprawdzian planuje się na zakończenie działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy. 

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac. 

 

Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i 

umiejętności z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech). 
• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. 

• Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie 

nie dłuższym niż 15 minut. 

 
Odpowiedz ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, 
nauczyciel bierze pod uwagę: 

• właściwe posługiwanie się pojęciami, 

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

• sposób formułowania wypowiedzi. 

 

Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości 

zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 



Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą 

plusów i minusów lub oceny. 

Plus uczeń może uzyska m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką 

poprawną odpowiedz ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy 

rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji. 
 

Minus uczeń może uzyska m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, 

zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji. 

 

Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między 

nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów oceniania wewnątrzszkolnego. 

+ + + (trzy znaki plus) bardzo dobry (5) 

- - - (trzy znaki minus) niedostateczny (1) 

 

Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace 

projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, 

prezentacji. 

 

Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach 

przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych) , są oceniane zgodnie z 

zasadami oceniania wewnątrzszkolnego. 

II. Uczniowie i rodzice mają wgląd w pisemne prace kontrolne swych dzieci do końca 

roku szkolnego. Ocenione kartkówki nauczyciel oddaje uczniom do domu. 

Norma ilościowa zamiany punktów na stopnie 

86 – 99 % pkt. – bardzo dobry 

71 – 85 % pkt. – dobry, 

51 – 70 % pkt. – dostateczny, 

31 – 50 % pkt. – dopuszczający, 

mniej niż 31 % pkt. – niedostateczny. 

 

Ocenę celującą uczeń może otrzymać za pełne rozwiązanie zadań (100% pkt. ) - dotyczy to 

sprawdzianów. 

III. Uczniowie posiadający opinię PPP są oceniani zgodnie z wytycznymi w niej zawartymi. 

 

IV. Każdy uczeń jest zobowiązany do napisania sprawdzianu, w razie nieobecności na 

sprawdzianie ustala wraz z nauczycielem następny termin sprawdzianu. Jeżeli uczeń nie 

zgłosi się w terminie dodatkowym, zobowiązany jest do napisania sprawdzianu w 

pierwszym dogodnym dla nauczyciela terminie. 

V. Uczeń ma prawo poprawić sprawdzian z którego otrzymał ocenę niedostateczną w 

zaplanowanym przez nauczyciela terminie. Termin i forma poprawy ustalone są przez 

nauczyciela. Ocenę niedostateczną można poprawić tylko raz. 

Ocen z kartkówek nie poprawiamy. 



VI. Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Prawo 

zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych powtórzeń, kartkówek i 

sprawdzianów. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza podczas sprawdzania 

obecności. 

VII. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są z ocen cząstkowych. Oceny 

te nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

VIII. Poprawiony sprawdzian uczeń winien otrzymać w terminie 14 - dniowym, 

natomiast kartkówkę w terminie 7 dni. 


