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Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki 

Klasa VII 
 

Rok szkolny 2017/2018 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne ze Statutem Szkoły SP 113 oraz  
podstawą programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 

14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356) 

 

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „SPOTKANIA Z FIZYKĄ” 

 

Program realizowany jest w ciągu 2 lat w następującym wymiarze godzin:  

klasa VII – 2 godziny tygodniowo  

klasa VIII - 2 godziny tygodniowo  

 

I. Kontakt między nauczycielem i uczniem : 

a) uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości; 

b) sprawdziany  i odpowiedzi ustne są obowiązkowe; 

c) sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

d) kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane; obejmują 3 

ostatnie lekcje; 

e) uczeń nieobecny na sprawdzianie zobowiązany jest napisać go w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem; 

f) sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną należy poprawić; poprawa jest 

obowiązkowa i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia poinformowania o ocenach; po 

dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole(powyżej 1tygodnia) uczeń może 

zgłosić nieprzygotowanie do lekcji; 

g) uczeń ma prawo zgłosić 3 razy w semestrze nieprzygotowanie do lekcji; przez 

nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, 

niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji; nieprzygotowanie 

do lekcji uczeń zgłasza w trakcie czytania listy obecności; 

h) po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną; 

i) na koniec semestru i roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 

zaliczeniowych; 

j) uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną w I semestrze, ma obowiązek w przeciągu 

14 dni roboczych zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu i formy 

zaliczenia semestru; 

k) aktywność na lekcji nagradzana jest „plusem”; za 3 „plusy” uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą; przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji  

i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie dodatkowych zadań na lekcji, 

aktywną pracę w grupach. Za brak pracy na lekcji, lekceważenie jej lub braki 

podstawowej wiedzy uczeń otrzymuje  „minus”. Za 3 zgromadzone „minusy” uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną; 

l) przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, aktywność 

podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach i zadaniach dodatkowych; 
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II.  Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów 

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:  

a) sprawdziany 

b) kartkówki 

c) odpowiedzi ustne 

d) zadania domowe 

e) projekty 

f) inne formy aktywności (konkursy, wykonanie pomocy dydaktycznych, itp.) 

g) obserwacja ucznia: -przygotowanie do lekcji; -aktywność na lekcji; - praca w grupie. 

 

Narzędzia sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia mają przypisaną 

odpowiednią wagę (dziennik elektroniczny) 

 

 Sprawdziany (prace pisemne sprawdzające wiedzę z całego działu) 

 O przewidywanym sprawdzianie nauczyciel powiadamia uczniów minimum 

na tydzień przed jego realizacją. Informacja dotycząca daty oraz zakresu 

materiału umieszczana jest w dzienniku elektronicznym;  

 Sprawdziany  są obowiązkowe. 

 Jeżeli uczeń  opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, to powinien napisać 

go w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

 Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma obowiązek 

jej poprawy w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu. Poprawa może być dokonana tylko 

raz. 

Pozostałe oceny nie podlegają poprawie. 
 odpowiedzi ustne sprawdzają wiedzę z trzech ostatnich lekcji 

 Kartkówki (krótkie, niezapowiadane prace pisemne sprawdzające wiedzę z trzech 

ostatnich lekcji - czas trwania ok.10 min. ) 

 Aktywność, praca na lekcji: Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 3 

„plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: 

częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie 

zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach. Za brak pracy na 

lekcji, lekceważenie jej lub braki podstawowej wiedzy uczeń otrzymuje „minus”.  

Za 3 zgromadzone „minusy” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 Zadania domowe: prawie po każdej lekcji (domowa powtórka z lekcji) 

 Ocena za zeszyt: staranność i estetyka zapisu, kompletne notatki, zadania domowe 

 Nieprzygotowania: 3 razy w semestrze. Przez nieprzygotowanie się do lekcji 

rozumiemy: brak zeszytu,  brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak 

pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń 

otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

 Nauczyciela obowiązuje  systematyczne wystawianie ocen. 

 Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod 

uwagę oceny cząstkowe.  

Przy ustalaniu oceny rocznej uwzględnia się wszystkie oceny, które uczeń uzyskał  

w ciągu całego roku szkolnego. 

 Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych!  

 Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych nauczyciel może kierować się średnią 

ważoną ucznia ze wszystkich ocen cząstkowych odpowiednio w semestrze/ roku 

szkolnym według schematu: 
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5,61 – 6,00 cel  

4,61 – 5,60 bdb  

3,61 – 4,60 db  

2,61 – 3,60 dst  

1,61 – 2,60 dop  

1,00 – 1,60 ndst  

 

 Sposoby wspomagania uczniów, którzy nie osiągają zadawalających wyników 

 w nauce: 

1. uświadomienie uczniowi braków w wiedzy i umiejętnościach  

2. dodatkowa praca domowa lub dodatkowe ćwiczenia umożliwiające 

uzupełnienie brakujących wiadomości i umiejętności  

3. zajęcia wyrównawcze, konsultacje 

 Informowanie rodziców o postępach w nauce ich dzieci odbywa się poprzez:  

   

1. Konsultacje, spotkania indywidualne z nauczycielem przedmiotu na prośbę 

rodziców, opiekunów lub nauczyciela  

2. Zebrania z rodzicami podczas spotkań z wychowawcą klasy 

3. Dziennik elektroniczny 

 

Sposób przeliczania punktów na ocenę wyrażoną w stopniach 
 

 

 

 

 

 

III. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,  

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),  

- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,  

- umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,  

- osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych,  

- sprostał wymaganiom KPRD.  

 

Procent ogólnej liczby 
punktów 

Ocena 

00-29% Niedostateczny  

30-49% Dopuszczający  

50-69% Dostateczny 

70-89% Dobry  

90-100% Bardzo Dobry 
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Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,  

- zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,  

- jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,  

- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne,  

- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,  

- sprostał wymaganiom KPRD  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  

- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,  

- potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie lub problem,  

- sprostał wymaganiom KPR.  
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 
nauczania,  

- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela,  

- potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela,  

- zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych,  

- sprostał wymaganiom KP.  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

- ma niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, ale 

braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,  

- zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,  

- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne,  

- sprostał wymaganiom K. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,  

- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, 

nawet z pomocą nauczyciela,  

- nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,  

- nie sprostał wymaganiom K.  

 
V. PZO podlega ewaluacji. 
 

 

Nauczyciel fizyki 

Katarzyna Maciejewska 


