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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI 

w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Łodzi 

obowiązują od 01.09.2022r. 

  

1. Ocenianie wiedzy i umiejętności odbywa się systematycznie, w różnych formach, w warunkach 

zapewniających obiektywność oceny.   

2. Cele oceniania:  

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  

- udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju  

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce  

- dostarczenie rodzicom, nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia.  

3. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

określa obowiązująca skala ocen:        

OCENA  SKRÓT LITEROWY  OZNACZENIE CYFROWE  

celujący  cel.  6  

bardzo dobry  bdb.  5  

dobry  db.  4  

dostateczny  dost.  3  

dopuszczający  dop.  2  

niedostateczny  ndst.  1  

 

4. W klasach dwujęzycznych za wiedzę i umiejętności uczeń otrzymuje ocenę w postaci punktów.  

Tylko ocena śródroczna i roczna mają postać standardowych ocen szkolnych (w skali od 1 do 6). 

Na lekcjach fizyki w klasach dwujęzycznych obowiązuje punktowy system oceniania.  

W systemie tym zamiast standardowych ocen cząstkowych wpisuje się do dziennika elektronicznego 

Librus uzyskaną przez ucznia liczbę punktów z danej pracy. 

Na koniec półrocza I i II obliczana jest średnia punktów liczona jako stosunek sumy punktów uzyskanych 

przez ucznia do sumy punktów możliwych do zdobycia. 

Ocena roczna liczona jest jako stosunek sumy wszystkich punktów uzyskanych przez ucznia w ciągu 

roku szkolnego do sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia. 

5. Oceniane będą:  

a. umiejętność operowania podstawowymi pojęciami fizycznymi,  

b. umiejętność dostrzegania, formułowania prostych i złożonych problemów teoretycznych,  

c. umiejętność logicznego rozumowania i wnioskowania,  
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d. umiejętność stosowania wiedzy matematycznej i fizycznej przy rozwiązywaniu problemów 

typowych i nietypowych z różnych dziedzin i z życia codziennego,  

e. umiejętność korzystania z różnych źródeł i narzędzi do zdobywania wiedzy i rozwiązywania 

problemów,  

f. umiejętność precyzyjnego formułowania myśli,  

g. umiejętność obserwacji zjawisk fizycznych i ich opisu,  

h. umiejętność planowania i wykonywania doświadczeń fizycznych oraz zapisywania   

i analizowania ich wyników,  

i. umiejętność wykorzystywania wiedzy fizycznej do wyjaśniania zasad działania i bezpiecznego 

użytkowania wybranych urządzeń technicznych,  

j. aktywność uczniów na lekcji.   

6. Formy sprawdzania postępów w nauce:  

6.1. Oceny cząstkowe mogą być wynikiem:  

a. odpowiedzi ustnej ucznia,  

b. rozwiązywania zadania przy tablicy lub samodzielnie w ławce,  

c. pracy domowej,  

d. 15 minutowej kartkówki obejmującej materiał z nie więcej niż 3 ostatnich  tematów lekcyjnych,  

e. sprawdzianu obejmującego materiał z jednego działu,  

f. pracy twórczej indywidualnej lub grupowej, w której wykorzystane zostały różne źródła 

informacji i narzędzia,  

g. wykonania doświadczenia fizycznego lub zadania praktycznego.  

6.2. Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową oceniającą stopień jego zaangażowania; wówczas ocenie 

podlegają:  

a. praca na lekcji – oceniana za pomocą „+” lub „-”   

5 plusów – ocena:  bardzo dobry  

4 plusy – ocena:  dobry  

3 plusy – ocena: dostateczny  

2 plusy – ocena: dopuszczający  

2 minusy – ocena: niedostateczny  

„-” uczeń może otrzymać za brak cząstkowej wiedzy wynikający z toku bieżącej lekcji,  

b. umiejętność pracy w grupie,  

c. umiejętność pomocy słabszemu uczniowi,  

d. dokładność.  

6.3. Sposób powiadamiania uczniów o pisemnej formie sprawdzania postępów w nauce:  
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a. sprawdzian  jest zapowiadany przynajmniej na 1 tydzień wcześniej. Przewidywany termin 

sprawdzianu odnotowywany jest w dzienniku Librus.  

b. kartkówka zapowiadana jest na wcześniejszej lekcji lub jest niezapowiadana  

c. temat referatu lub innej samodzielnej pracy długoterminowej ogłaszany jest na lekcji  i na niej 

ustalany jest termin przedstawienia prac.  

6.4. Sprawdziany pisemne oceniane są w skali punktowej wg zasad zamieszczonych w statucie szkoły.  

7. Ze sprawdzianu lub z kartkówki uczeń, w systemie ocenowym,  nie punktowym, otrzymuje oceny 

wynikające z określonej ilości uzyskanych punktów przelicznych na skalę procentową. 

40% ocena 1+ 

45% ocena 2 

55% ocena 2+ 

60% ocena 3 

70% ocena 3+ 

75% ocena 4 

85% ocena 4+ 

90% ocena 5 

95% ocena 5+ 

97% ocena 6 

Przeliczanie punktów na stopnie szkolne odbywa się według następującej skali procentowej w stosunku 

do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania punktów: 

ocena: 

dopuszczający od 45% 

dostateczny od 60 % 

dobry 75 % 

bardzo dobry 90% 

celujący 97% 

8. W systemie punktowym obok uzyskanej w pierwszym terminie liczby punktów pojawia się 

kolejna liczba uzyskana w poprawkowym terminie. 

9. Zasady oceniania okresowego i końcoworocznego oraz warunki poprawy i zaliczenia 

sprawdzianu, na którym uczeń był nieobecny zapisane są w statucie szkoły. 

10. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie przed lekcją (z wyjątkiem zapowiedzianych wcześniej 

różnych form sprawdzania wiedzy) jeden raz w półroczu. Nadliczbowe nieprzygotowanie skutkuje 

otrzymaniem oceny niedostatecznej. W przypadku klas dwujęzycznych, jeżeli uczeń zgłosi 

nieprzygotowanie, a wyczerpał już przewidziany limit nieprzygotowań otrzymuje wpis 0 punktów na 5. 


