
 

 FIZYKA      ZESPÓŁ   ZKÓŁ  NR 8 w SZCZECINIE 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

ZASADY MONITOROWANIA POSTĘPÓW I WERYFIKOWANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIA W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZNIA 

     

PIORYTETY 

1. Ocenianie wiedzy i umiejętności niezbędnej do opanowania podstawy programowej z fizyki 

dla klas technikum. 

2. Zainteresowanie zjawiskami fizycznymi. 

 

CELE 
 Ocenianie ma na celu motywowanie ucznia do wykonania odpowiednich zadań, a jednocześnie ma być 

informacją o      poziomie jego wiedzy i wkładzie pracy włożonej w jej zdobycie. 

    CELE  NAUCZANIA  FIZYKI 

• Nauczenie się dedukcyjnego myślenia. 

• Wykształcenie umiejętności projektowania obliczeń i ich wykonywania. 

• Nabycie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy fizycznej. 

 

Elementy 
Elementami oceniania są: 

- odpowiedzi ustne, 

- kartkówki są pisemną formą sprawdzania bieżących wiadomości i umiejętności, mogą być 

przeprowadzone na lekcji bez zapowiedzi ( są równoznaczne z odpowiedzią ustną),obejmują materiał z 

nie więcej niż trzech ostatnich lekcji), 

- sprawdziany po zakończeniu działu (zapowiedziane tydzień wcześnie), 

- samodzielne pisemne prace domowe i szkolne (w tym doświadczalne), 

- aktywność ucznia na lekcji, 

-praca na lekcji w grupach, 

 - projekty i prace dodatkowe. 

-zadania domowe : 

• celem zadań domowych jest pogłębianie zrozumienia treści o których jest mowa na lekcjach oraz 

nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań . 

• odrabianie zadań domowych jest obowiązkiem ucznia. 

 

 Wagi przypisane ocenom 

a) kartkówka-waga 3 

b) praca w grupach-waga 2 

c) sprawdzian-waga 4 

d) zadanie domowe -waga 2 

e)praca na lekcji-waga 2 

f) zeszyt -waga 1 

g) odpowiedź-waga 2 

h) aktywność na lekcji-waga 2 

Kartkówka/sprawdzian  jest oceniona pozytywnie, jeżeli uczeń uzyska minimum 40%, 

 

Progi procentowe na oceny: 

Sprawdziany i kartkówki ,praca w grupach: 



40%-50% dopuszczający;      

51%-70% dostateczny;  

71%-85% dobry; 

86-95%bardzo dobry; 

 96%-100% celujący. 

Wagi mogą ulec modyfikacjom w zależności od stopnia trudności wykonywanych przez ucznia zadań. 

 

Zasady zaliczania : 
Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

Miesiąc przed klasyfikacją nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej ocenie. 

Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy oceny. 

Dwa tygodnie przed klasyfikacją uczeń nie może zgłosić „nieprzygotowania”. 

Szczęśliwy numerek zwalnia jedynie z ustnej odpowiedzi w danym dniu i niezapowiedzianych 

kartkówek. 

W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie/kartkówki ma on obowiązek zaliczyć go na 

konsultacjach zgodnie z WSO a jeśli tego nie zrobi w  miejsce „nb” wpisywana jest ocena 

niedostateczna. 

Uczniowie na konsultacjach poprawiać mogą jedynie oceny niedostatecznie  ze sprawdzianów. 

Każda z tych ocen może być poprawiana maksymalnie raz.  

Kartkówki, których uczeń nie pisał z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie wymagają zaliczania, 

ale uczeń może zostać zobowiązany do ich uzupełnienia przez nauczyciela. W celu uzupełnienia oceny 

z kartkówki nauczyciel może również przepytać ucznia na najbliższej lekcji z zakresu materiału z 

kartkówki. 

Kartkówki nie podlegają poprawie. 

Po każdej lekcji uczeń ma obowiązek, w ramach zadania domowego, uzupełnić zeszyt z danego tematu.   

Oceny z zadań domowych, odpowiedzi ustnych nie można poprawiać. 

Uczeń raz(przy jednej godz. tyg.)/dwa razy(dwie lub więcej godz. tyg.) w semestrze może zgłosić 

nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej. Niewykorzystane nieprzygotowanie nie przechodzi na drugi 

semestr. 

Aktywność na lekcjach, wykonywanie dodatkowych zadań pisemnych i doświadczalnych oceniane są 

plusami, które w liczbie pięciu zamieniane są na ocenę bardzo dobrą. 

 

Ocena semestralna i końcoworoczna 
Decydujący wpływ na ocenę semestralną lub końcoworoczną mają oceny cząstkowe ze sprawdzianów. 

Oceny z kartkówek oraz za aktywność pełnią rolę kontrolną w czasie semestru, a przy ocenianiu 

końcowym decydują o podwyższeniu lub obniżeniu oceny wynikającej ze sprawdzianów. Pomocnym 

kryterium podczas wystawiania ocen końcoworocznych jest średnia ważona według skali: 

0 – 1,64  - ndst 

1,65 – 2,64 – dop 

2,65 – 3,64 – dost 

3,65 – 4,64 – db 

4,65 – 5,64 – bdb 

5,65 – 6,0 – cel 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWDZANIE WIEDZY W NAUCZANIU ZDALNYM 
 1. Nauczyciel monitoruje postępy ucznia za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 



komunikatorów internetowych (np. zoom, teams, ) i innych narzędzi wykorzystywanych do 

prowadzenia zdalnego nauczania poprzez:  

1) obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia na platformie Librus (logowanie, 

odczytywanie, odsyłanie wiadomości)  

2) zaangażowanie ucznia w kontakt z nauczycielem, 

3) rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela,  

4) terminowe przesyłanie wykonywanych zadań, 

 5) wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach, 

 6) wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do wykonywania 

kolejnych zadań.  

2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 

projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub 

poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci 

załącznika, zdjęcia przesłanego drogą mailową.  

3. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania 

zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.  

4. Uczeń, który z powodów technicznych lub zdrowotnych, nie jest w stanie zrealizować zadań 

w nauczaniu zdalnym lub uczestniczyć w lekcjach online jest zobowiązany powiadomić o tym 

wcześniej nauczyciela.  

5. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów uwzględniają: 

1) terminowość wykonania i przesłania zadania 

2) jakość wykonania zadania 

3) stopień samodzielności wykonanego zadania 

4) kreatywność ucznia 

5) wkład pracy ucznia 

6. Nauczyciel weryfikuje wiedzę i umiejętność uczniów poprzez: 

1) zadania praktyczne wykonane przez ucznia, 

2) odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów 

elektronicznych, 

3) odpowiedzi pisemne, 

4) przygotowanie projektu przez ucznia lub grupę, 

5) przygotowanie referatu, prezentacji, 

6) obserwacja pracy ucznia, 

7) ocena sposobu realizacji i wyniku wykonania zadania, 

8) rozmowa podsumowująca, informacja zwrotna (słowna, opisowa, ocena wyrażona 

w skali stopniowej) 

 ZASADY OCENIANIA W NAUCZANIU ZDALNYM 
1. Ocenie podlegają zadania opatrzone informacją „podlega ocenie” 

2. Nauczyciel może jednorazowo ocenić prace wybranych uczniów. 

3. Prace przesyłane są w ustalony z nauczycielem sposób (przez dziennik elektroniczny 

Librus,teams). 

4. Uczeń zobowiązany jest odesłać pracę w określonym przez nauczyciela terminie. 

5. Za niewykonanie zadania w ustalonym czasie nauczyciel wstawia do dziennika 

elektronicznego „0” i w komentarzu do oceny wskazuje, do kiedy należy uzupełnić braki. 

6. Uczeń ma tydzień na uzupełnienie zaległości. 

7. W przypadku uzupełnienia braków ocena „0” pozostaje w dzienniku i jest informacją 

o nieterminowym wywiązywaniu się z zadań. Obowiązkowość i terminowość ucznia będą 

podstawą do ubiegania się o wyższą niż proponowana ocenę na koniec roku szkolnego z fizyki 

8. Jeśli uczeń nie uzupełni braków w wyznaczonym czasie, wystawiana jest ocena niedostateczna. 

9. Zgodnie z PSO uczeń ma prawo do zgłoszenia braku wykonania zadania lub 

nieprzygotowania do zajęć ze względu na stan zdrowia lub inną przyczynę. Wówczas nauczyciel 



wstawia w dzienniku elektronicznym „bz” i wyznacza indywidualny termin uzupełnienia braków. 

10. Cząstkową ocenę celującą uczeń może otrzymać, jeśli praca spełnia warunki na oceną 

celującą i jest przesłana w wyznaczonym terminie. 

11. Uczniowi, który oddał pracę, ale nie zmieścił się w przedziale procentowym na pozytywną 

ocenę, nie wystawia się oceny niedostatecznej .W takim przypadku kieruje się do ucznia 

informację zwrotną ze wskazówkami, jak należy poprawić zadanie (bez wystawienia 

oceny). Uczeń zobowiązany jest odesłać w ustalonym z nauczycielem terminie 

poprawioną pracę. 

12. Oceny za sprawdziany online można poprawiać zgodnie z zasadami określonymi przez nauczyciela. 

13. Uczeń jest informowany przez nauczyciela o swoich postępach i ocenach za pomocą 

Librusa lub teamsa 

 

Specyficzne wymagania 
Jeżeli uczeń nie jest w stanie otrzymać ocen pozytywnych z prac pisemnych i ma trudności z 

opanowaniem wymaganych umiejętności, ale systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

odrabia prace domowe, wykazuje chęć poprawy ocen – otrzymuje zadania dodatkowe na poziomie 

wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą. 

 

Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel dopasowuje 

wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu 

się zgodnie z zaleceniami poradni. 

 

                  

       Opracowała: Małgorzata Grabowska 


