
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI 
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W TUCHOLI.

Cele nauczania fizyki
 Rozbudzanie zainteresowań fizyką. 
 Kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy poprzez czynne badanie zjawisk i procesów, 
doskonalenie umiejętności obserwacji, przeprowadzania doświadczeń. 
 Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych. 
 Budowanie podstaw myślenia naukowego. 

Cele oceniania
- Zapoznanie uczniów z ich osiągnięciami edukacyjnymi i postępami w nauce. 
- Pomoc uczniowi w planowaniu swojego rozwoju. 
- Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 
- Dostarczanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 
i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

Formy oceniania
Prace klasowe. 
Sprawdziany.
Kartkówki.
Odpowiedzi ustne. 
Zeszyt przedmiotowy. 
Praca domowa. 
Aktywność na zajęciach. 
Inne formy np. konkursy, projekty, prezentacje, pomoc koleżeńska.

Zasady oceniania.
1.Sprawdziany oraz prace klasowe są obowiązkowe i zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. 
Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian lub pracę klasową powinien go napisać w ciągu dwóch tygodni od 
powrotu do szkoły. Zakresy materiału opracowują uczniowie wraz z nauczycielem na lekcjach 
powtórzeniowych. Stopień ze sprawdzianu uczeń może poprawić w ciągu dwóch tygodni od 
rozdania prac i tylko jeden raz. 
2 . Kartkówki z trzech ostatnich lekcji mogą być zapowiadane lub bez zapowiedzi. Uczniowie 
nieobecni na kartkówce powinni pisać ją po uzgodnieniu z nauczycielem w najbliższym terminie.
3.  Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym zapisuje notatki 
podawane w czasie lekcji przez nauczyciela oraz własne rozwiązania zadań. Ich samodzielność 
może być sprawdzona i oceniona przez nauczyciela. Zeszyt powinien być prowadzony 
systematycznie. Uczeń w przypadku nieobecności w szkole powinien zeszyt uzupełnić. 
4. Prace pisemne ocenianie w systemie punktowym przeliczane są według skali



5. Uczeń i rodzice są na bieżąco informowani o ocenach poprzez dziennik elektroniczny.
6. Nauczyciel wystawiając ocenę semestralną lub roczną bierze pod uwagę:
- stopień opanowania materiału
- postępy ucznia w nauce
- systematyczność
- wysiłek wkładany w naukę
- aktywność
- samodzielność pracy
- wykonywanie zadań dodatkowych
- indywidualne możliwości ucznia
7. Oceny semestralna i roczna są średnimi ważonymi ocen cząstkowych.

Wagi poszczególnych ocen.
Prace pisemne (praca klasowa, sprawdzian, kartkówka) 3
Prace dodatkowe ( zadania dodatkowe, projekty, pomoc koleżeńska, prezentacje, aktywność ) 2
Zeszyt przedmiotowy, odpowiedź ustna 1


