
Zasady oceniania na przedmiocie fizyka 

w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą 

Ocena opiera się na pomiarze i obserwacji dokonanych w trzech płaszczyznach: 

1. wiedza: 

- pamiętanie faktów, pojęć, reguł, wzorów, praw fizycznych, 

- nazywanie zjawisk, przemian, procesów 

- rozumienie informacji fizycznych oraz faktów, zjawisk i procesów 

- posługiwanie się notacją i terminologią fizyczną 

2. umiejętności: 

- klasyfikowanie i hierarchizowanie informacji 

- formułowanie przyczyn i konsekwencji procesów fizycznych w skali makro i mikroskopowej 

- logiczne argumentowanie własnych wypowiedzi 

- rozwiązywanie zadań 

3. aktywność: 

- poszukiwanie, gromadzenie, wykorzystywanie informacji fizycznych z różnych źródeł 

- aktywna praca na lekcjach 

Nauczyciel i uczeń stosują następujące zasady 

1. Wszystkie oceny, które uczeń otrzymuje są jawne. 

2. Wiedza i umiejętności określone w podstawie programowej oceniane będą za pomocą : 

• Sprawdzianów ( 2 - 4 w semestrze) zapowiadanych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel 

określa przed sprawdzianem zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń 

nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem w ciągu dwóch 

tygodni od daty powrotu do szkoły. 

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ma obowiązek ją poprawić w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania (tylko 

jeden raz). Termin poprawki wyznacza nauczyciel na prośbę ucznia. 

• Kartkówek lub odpowiedzi ustnych ( 2 - 6 w semestrze) – formy obejmujące materiał od jednego do trzech 

ostatnich tematów; 

• Prac domowych, które mogą być zadane po każdej lekcji, a sprawdzone odpowiedzią, prezentacją lub 

zebraniem zeszytów lub zeszytów ćwiczeń; 

• Aktywności na lekcji, w tym np. wyrażanie własnej umotywowanej opinii, praca w grupie, 

praca z ćwiczeniami, rozwiązywanie zadań i zapisywanie wzorów; 

• Przygotowania do lekcji w tym: prowadzenie zeszytu, samodzielność i systematyczność nauki, wkład pracy 

adekwatny do możliwości intelektualnych ucznia, wysiłek w poszukiwaniu materiałów związanych z tematem, 

przygotowanie materiału rozszerzającego wiedzę, wykonywanie prac nadobowiązkowych. 

3. Uczniowie otrzymują do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne w ciągu 2 tygodni. 

4. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

5. Nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia z trzech ostatnich tematów na każdej 

lekcji. Uczeń ma obowiązek systematycznie utrwalać wiedzę i ćwiczyć umiejętności nabyte na lekcjach. 

6. Uczeń może w semestrze zgłosić nieprzygotowanie dwa razy pod warunkiem, że nie była zapowiedziana żadna 

praca pisemna. Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji. 

7. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym powinny znajdować się wszystkie notatki. 

8. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych 

Nauczyciel fizyki w SP nr 4 


