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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI (PSO) 

Nauczyciel Dorota Pawlaszek 

Rok szkolny 2022/2023 

 

1. Formy oceniania uczniów: 

a) Sprawdzian 

b) Kartkówka 

c) Odpowiedź ustna 

d) Sprawozdanie fizyczne 

e) Zadanie domowe 

f) Praca na lekcji 

g) Projekty 

h) inne (np. konkurs) 

 

2. Nieprzygotowania „np.” 

Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań do lekcji w jednym semestrze. 

Nieprzygotowania zwalniają ucznia z zadania domowego lub niezapowiedzianej 

kartkówki. Niewykorzystane nieprzygotowanie nie przechodzi a nowy semestr. 

Nieprzygotowanie zgłasza się od razu na początku lekcji. 

 

3. Kartkówki i sprawdziany 

Kartkówki obejmują materiał z 3 ostatnich tematów (zagadnień), a nie z trzech 

ostatnich lekcji. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. Kartkówek nie 

poprawiamy. 

Sprawdziany są obowiązkowe. Sprawdzian jest zapowiadany z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Ocena z poprawy sprawdzianu jest kolejną oceną i ma taką samą 

wagę jak ocena z pierwszego terminu. Wpisuje się do dziennika każdą ocenę 

z poprawy. 

Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi jeśli stwierdzi 

niesamodzielność jego pracy. Równoważne jest to z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej 
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Jeżeli choroba/nieobecność ucznia trwała dłużej niż 2 tygodnie, uczeń uzgadnia 

z nauczycielem termin uzupełnienia braków, formy pomocy i sprawdzenia 

wiadomości. 

 

4. Termin oddania prac pisemnych 

Sprawdziany, kartkówki, sprawozdania fizyczne, zadania domowe są oceniane 

w ciągu 2 tygodni. Po tym czasie nie mogą być wpisane oceny.  

 

5. Praca na lekcji 

Z pracy na lekcji uczeń może uzyskać „+” lub ocenę. Sześć plusów jest zamienianych 

na ocenę 5. 

W przypadku braku pracy na lekcji uczeń może uzyskać „-”. Trzy minusy są 

zamieniane na ocenę 1. 

 

6. Progi procentowe dla sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych 

Sprawdziany i kartkówki są oceniane wg następujących progów procentowych: 

100% maksymalnej liczby punktów – celujący 

90% – 99% maksymalnej liczby punktów – bardzo dobry 

75% – 89% maksymalnej liczby punktów – dobry 

55% – 74% maksymalnej liczby punktów – dostateczny 

40 % – 54% maksymalnej liczby punktów – dopuszczający 

poniżej 40% maksymalnej liczby punktów – niedostateczny 

 

7. Wagi ocen dla poszczególnych form oceniania: 

a) Sprawdzian – waga 6 

b) Kartkówka – waga 3 

c) Odpowiedź ustna – waga 2 

d) Sprawozdanie fizyczne – waga 1 

e) Zadanie domowe – waga 1 

f) Praca na lekcji – waga 1 

g) Projekty – waga 1 

h) Inne (np. konkurs) – waga zależy od rangi formy 
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8. Ocena proponowana, roczna i śródroczna 

a) Ocena proponowana wystawiana jest najpóźniej 2 tygodnie przed oceną 

śródroczną lub roczną, w oparciu o dotychczasowe oceny uzyskane przez 

ucznia, lecz z uwzględnieniem zaplanowanych, a jeszcze nie ocenionych 

kartkówek, odpowiedzi ustnych i in. Uwzględnienie tych ocen polega na 

założeniu otrzymania przez ucznia najniższej oceny możliwej. Wynika to 

faktu, iż ostateczna ocena roczna lub śródroczna nie może być niższa od 

proponowanej.  

b) Ocena śródroczna jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych 

uzyskanych w I semestrze.  

c) Ocena roczna jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych 

w II semestrze z uwzględnieniem oceny śródrocznej oraz indywidualnej oceny 

ucznia przez nauczyciela.  

d) W przypadku uzyskania oceny niedostateczny z pierwszego semestru, uczeń 

w drugim semestrze musi nadrobić zaległy materiał w wyznaczonym terminie 

przez nauczyciela. 

 

9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

Uczeń z orzeczeniem z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej  jest oceniany zgodnie 

z wymogami Poradni. Formy oceniania ucznia są dostosowane do wymogów 

wynikających z opinii z Porani Psychologiczno-Pedagogicznej np. wydłużenie czasu 

pracy, większa czcionka, krótsze i prostsze polecenia itp.  

 

 Dorota Pawlaszek 

nauczyciel fizyki 


