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Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki 
GIMNAZJUM 

1. Oceny uzyskiwane przez uczniów wystawiane są zgodnie z progami procentowymi WSO.  
2. Oceny wystawiane będą jako procent  uzyskanych  punktów  
3. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za prace pisemne , odpowiedzi ustne, doświadczenia. 

4. Każda praca pisemna jest zapowiadana przez nauczyciela. Sprawdziany co najmniej jeden tydzień przed 

ustalonym terminem. Sprawdziany końcowy i roczny (zapowiadany na koniec danego roku szkolnego) do 

miesiąca przed terminem. Kartkówki dzień przed planowanym terminem. 

5.  Oceny za prace pisemne: 

a/ – sprawdzian roczny ( na początku drugiej  i trzeciej klasy) 

b/ - sprawdzian końcowy (na koniec pierwszej, drugiej klasy) 

c/- próbny egzamin gimnazjalny    

d/ - sprawdzian z  działu 

e/ -  kartkówki z 1-3 ostatnich lekcji - teoria, lub zadanie - 10 do 20 min   

f/ - opracowanie doświadczenia fizycznego 

g/ - prezentacje indywidualne lub grupowe 

6. Oceny za odpowiedź ustną 

a/ -odpowiedzi  ucznia przy tablicy lub z ławki 

b/-  pytania na piątkę lub szóstkę formułowane w czasie lekcji 

c/-  pytania na plusy formułowane w czasie lekcji 

7. Uczeń może  otrzymać ocenę za przygotowane doświadczenie 

8. Uczeń może uzyskać ocenę za przygotowanie referatu indywidualnego lub grupowego 

9. Uczeń może uzyskać ocenę za zadanie domowe. 

10. Uczeń uzyskuje cząstkową ocenę celującą za zakwalifikowanie się do reprezentacji szkolnej na konkursy 

przedmiotowe, za przejście do finału konkursów przedmiotowych. 

11. Uczeń uzyskuje końcową ocenę celującą gdy uzyska tytuł laureata konkursu przedmiotowego. (miejskiego 

dla młodzieży uzdolnionej i kuratoryjnego) 

12. Uczeń który uzyska tytuł laureata w Konkursie „Lwiątko”otrzymuje ocenę końcową podwyższoną  o jedną. 

13. Przed wystawieniem ocen trzy plusy zamieniane są na ocenę bardzo dobrą a trzy minusy na ocenę ndst 

14. Uczeń który nie przystąpił do kartkówki  może w ciągu tygodnia ją napisać. Termin wyznacza nauczyciel. 

15. Uczeń który nie przystąpił do sprawdzianu z działu  ma dwa tygodnie na napisanie sprawdzianu . Termin 

wyznacza nauczyciel. Jeżeli nie przystąpi do sprawdzianu otrzymuje ocene ndst(0%) 

16. Sprawdzian roczny i końcowy są jednorazowe, uczeń nie ma możliwości napisania tego typu sprawdzianu w 

innym terminie. 

17. Poprawiane ocen 

a/ - uczeń  nie może poprawić oceny z kartkówki. 

b/ - uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu z działu z  zastrzeżenie, że do oceny końcowej liczyć 

się będzie ocena z poprawy 

c/- jeżeli uczeń uzyska ocenę niedostateczną na semestr zimowy to pisze pracę semestralną z semestru 

zimowego w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru letniego. Termin wyznacza nauczyciel. 

18. Ocena semestralna i na koniec roku wystawiana jest zgodnie z równaniem  

Ocena = 0,7 *średnia ocen ze sprawdzianów + 0,3 * średnia z pozostałych ocen 

19. Przedziały średniej ważonej na poszczególne oceny  

Poniżej do 39,99% –niedostateczny  

 40%- 54,99% – dopuszczający 

 55%–  75,99% -dostateczny 

 76%-89,99% – dobry 

 Powyżej 90% – bardzo dobry 

Powyżej 100% - celujący 

20. Podwyższenie oceny końcowej na wyższą o jedną ocenę może nastąpić po napisaniu sprawdzianu 

końcowego na ocenę bardzo dobrą. 

21. Jeżeli uczeń jest nieobecny dłużej z powodu przewlekłej choroby lub pobytu w szpitalu jest oceniany 

indywidualnie. 

 

 

 



 

 

 

LICEUM 
1. Oceny uzyskiwane przez uczniów wystawiane są zgodnie z progami procentowymi WSO 
2. Oceny wystawiane będą jako procent  uzyskanych  punktów 
3. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za prace pisemne , odpowiedzi ustne, doświadczenia 

4. Każda praca pisemna jest zapowiadana przez nauczyciela. Sprawdzany co najmniej jeden tydzień przed 

ustalonym terminem. Sprawdziany końcowy zapowiadany jest miesiąc przed terminem a roczny 

zapowiadany na koniec danego roku szkolnego. Kartkówki  zapowiadane są dzień przed planowanym 

terminem. 

5.  Oceny za prace pisemne: 

a/ – sprawdzian roczny ( na początku drugiej  i trzeciej klasy) 

b/ - sprawdzian końcowy (na koniec pierwszej, drugiej klasy) 

c/- próbny egzamin maturalny    

d/ - sprawdzian z  działu 

e/ -  kartkówki składane ( 1-3 ostatnich lekcji )  ocena wystawiana jest z trzech  kartkówek z wagą      

odpowiadająca sprawdzianowi 

   ( dla klas drugich i trzecich) 

f/ - kartkówki  z 1-3 ostatnich lekcji  

g/ - opracowanie doświadczenia fizycznego 

6. Oceny za odpowiedź ustną 

a/ -odpowiedzi ucznia  przy tablicy lub z ławki  

b/-  pytania na piątkę lub szóstkę formułowane w czasie lekcji 

c/-  pytania na plusy formułowane w czasie lekcji 

7. Uczeń może  otrzymać ocenę za przygotowane doświadczenie , opracowanie doświadczenia. 

8. Uczeń może uzyskać ocenę za przygotowanie referatu indywidualnego lub grupowego. 

9. Uczeń może uzyskać ocenę za zadanie domowe. 

10. Przed wystawieniem ocen końcowych  trzy plusy zamieniane są na 100% a trzy minusy na ocenę 0% 

11. Ocena semestralna i na koniec roku wystawiana jest zgodnie z równaniem  

Ocena = 0,7 *średnia ocen ze sprawdzianów + 0,3 * średnia z pozostałych ocen 

12. Przedziały średniej ważonej na poszczególne oceny  

Poniżej do 39,99% –niedostateczny  

 40%- 54,99% – dopuszczający 

 55%–  75,99% -dostateczny 

 76%-89,99% – dobry 

 Powyżej 90% – bardzo dobry 

Powyżej 100% - celujący 

13. Finalista Olimpiady Fizycznej otrzymuje ocenę celującą 

14. Uczeń który uzyska tytuł laureata w Konkursie „Lwiątko”otrzymuje ocenę końcową podwyższoną o jedną. 

15. Uczeń który nie przystąpił do kartkówki  może w ciągu tygodnia ją napisać. Termin wyznacza nauczyciel. 

16. Uczeń który nie przystąpił do sprawdzianu z działu  ma dwa tygodnie na napisanie sprawdzianu . Termin 

wyznacza nauczyciel. Po przekroczeniu tego terminu uczeń otrzymuje 0% 

17. Sprawdzian roczny i k ońcowy są jednorazowe, uczeń nie ma możliwości napisania tego typu sprawdzianu 

w innym terminie. 

18. Poprawiane ocen 

a/ - uczeń  nie może poprawić oceny z kartkówki. 

b/ - uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu z działu z  zastrzeżeniem, że do oceny końcowej 

liczyć się będzie ocena z poprawy. 

19. Podwyższenie oceny końcowej na wyższą o jedną ocenę może nastąpić po napisaniu sprawdzianu 

końcowego na ocenę bardzo dobrą. 

20. Jeżeli uczeń jest długi czas chory (pobyt w szpitalu) to będzie oceniany w   indywidualnym trybie. 


