
Przedmiotowy System Oceniania z fizyki 

w klasach 7-8 Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki został opracowany w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania i stanowi 

jego uzupełnienie uwzględniające specyfikę pracy na w/w przedmiocie.  

Na lekcjach fizyki obowiązują wszystkie ustalenia WSO, a ponadto: 

I. Do każdego nowego tematu uczniowie otrzymują kartkę z wypisanymi celami lekcji oraz najważniejszymi 

zagadnieniami omawianymi na danej lekcji. Uczeń ma obowiązek wklejenia tej kartki pod tematem lekcji.  

II. Obszary oceniania. 

1. Sprawdziany.  

Zawsze są poprzedzone lekcją powtórzeniową, przed którą każdy uczeń otrzymuje kartę pracy do 

samodzielnego rozwiązania w domu. Karta pracy zawiera zbiór przykładowych zadań, jakie mogą 

pojawić się na sprawdzianie i ma za zadanie ułatwienie przygotowania się do niego.  

2. Kartkówki.  

Wszystkie są zapowiedziane przynajmniej jedną lekcję wcześniej, obejmują małą partię materiału, 

wiadomości z 3 tematów, zawarte w notatce z lekcji oraz podręczniku. 

3. Wejściówki.  

Jest to bardzo krótka praca pisemna – odpowiedź na jedno pytanie zawarte w otrzymanej notatce z 

ostatniej lekcji. Z wejściówki uczeń może otrzymać „+” (w przypadku poprawnej odpowiedzi) lub „ – ” 

w przypadku błędnej lub jej braku. Po sześciu wejściówkach plusy zastępuje ocena wg zasady: „ile 

plusów, taka ocena”. Wejściówek nie można poprawiać. 

4. Prace domowe. 

a. Krótkoterminowe – zadawane z lekcji na lekcję. 

b. Długoterminowe – w postaci referatu lub dodatkowej pracy z wyznaczonym nieprzekraczalnym 

terminem oddania do oceny. 

5. Praca na lekcji.  

Za aktywną pracę podczas lekcji uczeń otrzymuje „+”. W każdej chwili może zamienić plusy na ocenę 

wg zasady „ile plusów, taka ocena” (maksymalnie celująca).  

6. Aktywność.  

Ocenę celującą uczeń może otrzymać za udział w konkursach, wykładach Polskiego Towarzystwa 

Fizycznego oraz za dodatkowe prace nieujęte wyżej. 

7.  Nieprzygotowania.  

Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań w semestrze. Należy zrobić to na początku lekcji, 

podczas czynności organizacyjnych. Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych wcześniej 

sprawdzianów, kartkówek oraz w klasie ósmej, podczas realizacji działu „Optyka”, braku przyborów 

kreślarskich (ołówek, linijka, kątomierz, cyrkiel). Niewykorzystane nieprzygotowania nie przenoszą się na 

następny semestr. Jeśli uczeń ani razu w semestrze nie skorzystał z przysługującego mu nieprzygotowania 

(przy normalnej frekwencji), przed wystawieniem oceny końcowej z przedmiotu otrzymuje ocenę bardzo 

dobrą za aktywność. 

III. Ocenianie kształtujące w odniesieniu do form pracy. 

1. Informacja zwrotna – raz w semestrze do krótkoterminowej pracy domowej. 

2. Ocena koleżeńska – raz w semestrze do wybranej kartkówki. 

3. Samoocena – pod koniec każdego semestru. 
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