
 

 

PRZEDMOTOWE ZASADY OCENIANIA – matematyka i fizyka 

Opracowane przez mgr Tadeusza Romańczuka – nauczyciela ZSTiH w Koninie 

 

 

Przedmiotowe  zasady  oceniania  sporządzono  w  oparciu  o : 

1. Wewnątrzszkolny  system  oceniania. 

2. Podstawę  programową. 

 

Procedura oceniania:  

1) Nauczyciel przedmiotu systematycznie dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia  

w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny,  

2) Nauczyciel przedmiotu powiadamia uczniów przynajmniej z jednotygodniowym  

wyprzedzeniem, o terminie i zakresie materiału pisemnych sprawdzianów wiadomości, 

zaznaczając ten fakt w dzienniku elektronicznym. W ciągu jednego dnia może się odbyć 

nie więcej niż jedna praca klasowa (pisemny sprawdzian), a w ciągu tygodnia – trzy (nie 

dotyczy to prac klasowych i sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów).  

3) Wychowawca udziela informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o ocenach w formie 

ustnej lub w postaci wypisu ocen z dziennika elektronicznego w czasie zebrań, na 

przerwach lub po lekcjach (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania).  

 

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów  

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 

 

 

 

 



I  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 

1.Odpowiedź ustna- obejmuje 1-3 tematów lekcyjnych lub z ustalonego przez nauczyciela 

zakresu materiału. 

2.Kartkówka – odpowiedź pisemna z 1-3 ostatnich tematów lekcyjnych, sprawdzająca 

systematyczność pracy ucznia i niewymagająca wcześniejszego zapowiadania. 

3. Sprawdzian – odpowiedź pisemna z określonej wcześniej przez nauczyciela partii 

materiału, np.  działu zapowiadana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 a) Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w 

formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. 

 b)  Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona dłuższa niż 3 

dni ) powinien go zaliczyć w terminie tygodniowym od daty powrotu do szkoły i w formie 

uzgodnionej z nauczycielem. 

 c) W przypadku długiej usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach spowodowanej 

sytuacją losową, uczeń ma prawo do nadrobienia zaległych form podlegających sprawdzaniu 

w warunkach uzgodnionych  z nauczycielem. 

 d) W sytuacji, kiedy uczeń był nieobecny na sprawdzianie  (nieobecność  usprawiedliwiona 

1-3 dni) nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi i w wybranej formie sprawdzić przewidziane 

sprawdzianem wiadomości i umiejętności ucznia. 

e) W sytuacji, kiedy uczeń był nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie i jest to jego 

nieobecność nieusprawiedliwiona, to otrzymuje ocenę niedostateczną z tego sprawdzianu, bez 

możliwości poprawy tej oceny. 

 f) Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że 

zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. 

 g) Stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu może być podstawą 

wystawienia oceny niedostatecznej. 

4.Ocena pracy domowej wykonanej przez ucznia. Nie odrobienie pracy domowej może być 

podstawą do wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej. 

5.Aktywność w pracy lekcyjnej – jest oceniana adekwatnie do możliwości ucznia. 

6.Referaty, prezentacje, projekty, które uczeń przygotowuje w domu i przedstawia w terminie 

określonym przez nauczyciela. 

 

 

 



7.Minimalną ilość ocen cząstkowych w semestrze, w tym ocenę za odpowiedź ustną i 

pisemną lub praktyczną, określa realizowany wymiar godzin danego przedmiotu; 

1) 1 h – 2 oceny (w sytuacjach niejasnych wymagana jest trzecia ocena), 

2) 2 h-3 h – 3 oceny, 

3) 4 h i więcej – 4 oceny. 

8.Uczeń ma prawo do zgłaszania nauczycielowi przed lekcją nieprzygotowania (jeden raz w 

semestrze z przedmiotów, których tygodniowy wymiar wynosi 1-2 godziny i dwa razy z 

przedmiotów, których wymiar w tygodniu wynosi 3 i więcej godzin). Nieprzygotowanie to 

nie dotyczy lekcji powtórzeniowych i zapowiedzianych sprawdzianów. 

 

II Procedury sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów 

 

Wewnątrzszkolne procedury sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów opierają się na 

ogólnie przyjętych zasadach kontroli osiągnięć, z  dostosowaniem do ogólnych zaleceń, 

specyfiki i możliwości szkoły. Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się według 

oddzielnych wymagań dla każdego pozytywnego stopnia, czyli wymagań na stopień 

dopuszczający(wymagania konieczne), dostateczny(wymagania podstawowe), 

dobry(wymagania rozszerzające), bardzo dobry i celujący(wymagania dopełniające). 

 

Wymagania konieczne -  dotyczą zapamiętywania wiadomości. Uczeń potrafi rozwiązać 

przy pomocy nauczyciela zadanie teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do kontynuowania nauki fizyki i przydatne 

w życiu codziennym. 

 

Wymagania podstawowe – dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to, że uczeń potrafi 

przy niewielkiej pomocy nauczyciela wyjaśnić, od czego zależą podstawowe wielkości 

fizyczne, zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa fizyki, umie je potwierdzić odpowiednimi 

eksperymentami. 

 

Wymagania rozszerzające – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności praktycznego 

posługiwania się wiadomościami, które są pogłębione i poszerzone w stosunku do wymagań 

podstawowych. Uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne. 

 



Wymagania dopełniające – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach 

problemowych, projektowania i wykonywania doświadczeń potwierdzających prawa 

fizyczne, rozwiązywania złożonych zadań rachunkowych związanych tematycznie z treściami 

nauczania. 

Uczeń otrzymuje poszczególne oceny za określone umiejętności: 

celującą: 

      -  posiada pełne wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową 

      -  potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych 

      -  osiąga sukcesy w olimpiadach i  konkursach pozaszkolnych 

      -  sprostał wszystkim wymaganiom 

bardzo dobrą 

      -  w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe 

      -  zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach 

      -  potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy 

      -  rozwiązuje samodzielnie zadania  

      -  sprostał wszystkim wymaganiom 

dobrą 

      -  opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności programowe 

      -  poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania nowych problemów 

      -  potrafi rozwiązać proste zadanie lub problem 

      -  sprostał wymaganiom koniecznym i podstawowym  

dostateczną 

    -  opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone       

       programem 

    -  potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań przy pomocy   

       nauczyciela 

    -  sprostał wymaganiom podstawowym 

 

dopuszczającą 

    -  ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem 

       ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia 

    -  zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne 

    -  potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne 

    -  sprostał wymaganiom koniecznym 



niedostateczną 

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

    - nie potrafi rozwiązać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą 

nauczyciela 

    -  nie zna podstawowych praw i pojęć 

 

Skala procentowa na każdą z ocen przedstawia się następująco: 

 x – liczba punktów w przeliczeniu na % 

%75%60

%60%45

%45%30

%30









xdobry

xydostateczn

xącydopuszczaj

xcznyniedostate

 

bardzo dobry - %90%75  x  

celujący -  %100%90  x  

III  Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

1.Uczeń, który chce otrzymać wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

powinien: 

a) być obecny na wszystkich sprawdzianach lub terminowo je zaliczyć 

b) mieć 90% frekwencji na zajęciach (wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być 

usprawiedliwione). 

2.Jeżeli uczeń spełnia powyższe warunki to może zdawać przed nauczycielem sprawdzian z 

wiadomości i umiejętności. 

3.Sprawdzian ma formę pisemną i zadania przygotowane są na określoną ocenę zgodnie z 

podanymi wcześniej wymaganiami. 

4.Ocena zostanie podwyższona, jeżeli uczeń spełnił przynajmniej 90 % wymagań 

określonych przez nauczyciela. 

 


