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Zasady oceniania na lekcjach fizyki – SP12 

 

1. Ocenianie ma na celu:  

− informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;  

− udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 

powinien dalej się uczyć;  

− udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

− motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

− monitorowanie bieżącej pracy ucznia;  

− dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia.  

2. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie 

jest karą ani nagrodą, a punkty są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych i na bieżąco wpisywane 

do dziennika elektronicznego.  

3. Oceny śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według skali:  

stopień celujący – 6  

stopień bardzo dobry – 5  

stopień dobry – 4  

stopień dostateczny – 3  

stopień dopuszczający – 2  

stopień niedostateczny – 1  

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

– opanował treści i umiejętności przewidziane i zgodne z programem nauczania danej klasy w maksymalnym zakresie, 

czyli:  

− samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

− biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,  

− rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności,  

− osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do 

finałów (w szkole i poza nią). 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

– opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:  

− opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej 

klasie,  

− sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i 

praktyczne ujęte programem nauczania,  
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− potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych 

sytuacjach;  

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

– opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:  

− poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,  

− rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne  

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

– opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:  

− opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie 

niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie  

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

– opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:  

− opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji,  

− rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne;  

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.  

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych przeprowadza się 2 razy w ciągu roku szkolnego, a więc rok szkolny dzieli się 

na dwa półrocza. Pierwsze półrocze trwa od 1 września do końca stycznia, a drugie półrocze trwa od 1 lutego i 

kończy się w ustalonym przez odpowiednie władze terminie.  

5. W Szkole obowiązuje system punktowy. Uczniowie otrzymują punkty za:  

Punkty dodatnie:  

 liczba punktów 

przewidywana liczba w 

semestrze  

(w przypadku 

nauczania 

stacjonarnego) 

suma 

Sprawdziany  

 

20 pkt 3  60 pkt 

Kartkówki 5 pkt 8 40 pkt 

Samodzielna praca na lekcji  3 pkt 1  3 pkt 

Aktywność na lekcji 3 pkt 1-3 3 pkt 

Praca domowa  3 pkt 1-2 3 pkt 

Projekt (dotyczy klas 8) 10 pkt 1 10 pkt 

Punkty dodatkowe: 

prace dodatkowe, dodatkowe zadania 

na sprawdzianach, wyjątkowo 

odkrywcze wypowiedzi ustne - do  

2 pkt   

Uczeń może uzyskać zatem około 120 punktów z fizyki w ciągu semestru. 
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6. Uczestnicy przedmiotowych konkursów szkolnych i pozaszkolnych mogą uzyskać punkty dodatkowe według zasad 

przedstawionych w Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w klasach IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 12 im. 

Powstańców Śląskich w Warszawie. 

7. Uczeń, który na pierwsze półrocze uzyskał ocenę niedostateczną powinien w ustalonym terminie wykonać prace 

wyznaczone przez nauczyciela, aby uzupełnić wymaganą liczbę punktów do oceny dopuszczającej.  

8. Przewidywane oceny roczne przekazywane są do wiadomości rodzicom/prawnym opiekunom i uczniom na 

2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej poprzez wpis do dziennika elektronicznego.  

9. Przewidywana ocena roczna może ulec zmianie w wyniku bieżącego oceniania.  

10. Ocena roczna wynika ze średniej arytmetycznej wszystkich punktów uzyskanych w pierwszym i drugim półroczu.  

11. Łączna liczba punktów zebranych przez ucznia w ciągu półrocza przeliczana jest na procenty.  

Procenty przeliczeniowe Ocena semestralna 

0 – 34,49 % niedostateczny 

34,50 – 54,49 % dopuszczający 

54,50 – 74,49 % dostateczny 

74,50 – 89,49 % dobry 

89,50 – 97,49 % bardzo dobry 

od 97,50 % celujący 

 

12. Sprawdziany nauczyciel zapowiada na tydzień przed terminem pracy. Nauczyciel przed sprawdzianem przekazuje 

uczniom obowiązujący zakres materiału.  

13. Jeśli z przyczyn niezależnych sprawdzian nie odbył się w zaplanowanym terminie, uczniowie piszą go na pierwszej 

możliwej lekcji po tym terminie.  

14. Jeżeli z przyczyn losowych (usprawiedliwionych) uczeń nie mógł napisać sprawdzianu z całą klasą, to powinien to 

uczynić w innym terminie ustalonym z nauczycielem.  

15. Jeżeli uczeń nie stawił się na wyznaczony termin pisania sprawdzianu lub poprawy sprawdzianu jest równoznaczne 

z odmową odpowiedzi. Wówczas uczeń otrzymuje 0 punktów.  

16. Uczeń może poprawiać sprawdzian w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie później niż w ciągu 2 tygodni od 

otrzymania ocenionej pracy.  

17. Ocena ze sprawdzianu jest średnią arytmetyczną z ilości punktów uzyskanych w pierwszym i drugim terminie.  

18. Jeżeli w czasie sprawdzianu uczeń „ściąga” to otrzymuje 0 punktów za pracę i nie ma możliwości pisania poprawy. 

Dotyczy to również prac domowych.  

19. Kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmować trzy ostatnio omawiane tematy.  

20. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 0 punktów.  

21. Prace domowe oceniane są w formie odpowiedzi ustnej bądź kartkówki. Za prace przepisane z Internetu (lub innych 

źródeł) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

22. Jeżeli z powodu nieobecności uczeń nie mógł napisać kartkówki, to może (po wcześniejszym uzgodnieniu 

z nauczycielem) odpowiadać z danego materiału lub napisać kartkówkę w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela.  

23. Braki wynikające z 1-2 dniowej nieobecności uczeń powinien uzupełnić w ciągu 2 najbliższych dni.  
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24. Uczeń, który był nieobecny w szkole powyżej 2 dni ma obowiązek uzupełnić braki w materiale, w formie i terminie 

uzgodnionym przez nauczyciela.  

25. W czasie prac pisemnych uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów prostych pod warunkiem, że nie będą ich 

pożyczać od kolegów (każdy musi mieć swój kalkulator). 

26. Korzystanie z telefonu jest zabronione (chyba, że ma ono na celu dokonanie pomiarów i zostanie uzgodnione 

wcześniej z nauczycielem).  

27. Zadania domowe będą oceniane m.in. w postaci pisemnych kartkówek czy odpowiedzi ustnych, a nie oddanych, 

gotowych rozwiązań. 

28. Jednym z kluczowych aspektów edukacji jest rozwijanie inicjatywności ucznia, z tego względu uczniowie chcący 

zdobyć dodatkowe punkty mogą podjąć ku temu działania w trakcie semestru. Warunkiem koniecznym samodzielna 

inicjatywa ucznia (a nie jego Rodzica!). Forma takiej aktywności jest dowolna, powinna być zgodna 

z zainteresowaniami ucznia – wymaga to jednak wcześniejszej konsultacji z nauczycielem i ustalenia 

szczegółowego planu działania.  

29. Oceny należy poprawiać na bieżąco, nie pod koniec semestru.  

30. Uczniowie w czasie zajęć wykonują notatki samodzielnie – sami decydują co zapisać.  

31. Uczniom udostępniony zostanie plik z dodatkowymi zadaniami, które mogą wykonywać w celu utrwalenia 

tematów. Powinni także korzystać ze zbiorów zadań i dostępnych online materiałów edukacyjnych.  

32. Powyższe zapisy mogą zostać zmodyfikowane w zależności od bieżącej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. 

33. Fizyka nie jest nauką teoretyczną. Nie należy się jej uczyć na pamięć! W trakcie zajęć dążymy do zrozumienia 

otaczającego nas świata. By było to jednak możliwe, konieczna jest systematyczna praca. Z tego względu 

każde problemy i niejasności należy na bieżąco zgłaszać nauczycielowi.  

 


