
 

Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) dla przedmiotu  FIZYKA 

 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Niżej przedstawiony dokument PZO jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 

Oceniania (zwanymi dalej WZO) w LXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Lajosa Kossutha 
w Warszawie 

2. Oceniane są wiedza i umiejętności ujęte w zakładanych osiągnięciach ucznia z fizyki 
w zakresie podstawowym (ZP)  oraz zakresie rozszerzonym (ZR). Plan wynikowy 
w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym zgodny jest z obowiązującą podstawą 
programową 

3. Z przedmiotu FIZYKA wystawiane są oceny: bieżące, śródroczne, końcoworoczne 

(klasyfikacyjne) w skali od 1 do 6 zgodnie ze statutem LXVIII LO (§ 51 Statutu), 

4.  Sprawdzanie wiadomości i umiejętności ucznia odbywać się będzie za pomocą:  
a. prac klasowych (sprawdzianów) 
b. kartkówek,  
c. odpowiedzi ustnych,  
d. pracy na lekcji,  
e. prac domowych,  
f. projektów uczniowskich, 
g. testów kompetencji. 

5. Do ustalania ocen bieżących wykorzystywane będą progi procentowe ujęte w § 51 p. 9 

Statutu. 
6. Sprawdzanie osiągnięć ucznia odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami Statutu 

(§ 52. p.2). 

 
Niżej przedstawiono obowiązujące w szkole Przedmiotowe Zasady Oceniania dla 
przedmiotu FIZYKA. 
 

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 
1.1 Prace klasowe 

Praca klasowa (sprawdzian)  – zestaw zadań służących do sprawdzania stopnia 
opanowania przez ucznia wymagań w zakresie podstawowym i/lub rozszerzonym. 
Sprawdzian może zawierać zbiór zadań tekstowych obliczeniowych i nieobliczeniowych. 
Czas trwania sprawdzianu w w zakresie wymagań podstawowych do 45 minut, w klasach 
z wymaganiami w zakresie rozszerzonym do 90 minut. W przypadku prac klasowych 
obowiązują następujące zasady: 

⎯ uczeń jest zapoznany z kryteriami stosowanymi przy ocenianiu pracy klasowej; 
⎯ praca klasowa pisana jest po zakończeniu działu, zapowiadana przynajmniej 

z tygodniowym wyprzedzeniem; jest punktowana, a ocena jest wystawiana zgodnie 
z obowiązującymi w szkole Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO) 
zawartymi w Statucie (Rozdział VIII); 

⎯ prace klasowe sprawdzane są w czasie do 14 dni roboczych od ich napisania; 



⎯ uczeń nieobecny na sprawdzianie lub uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną, 
musi go napisać w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem (zazwyczaj do dwóch 
tygodni od daty wyznaczenia sprawdzianu); 

⎯ w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu lub 
uzasadnionej nieobecności klasy – termin zostanie uzgodniony ponownie (nie 
obowiązuje wtedy termin tygodniowego wyprzedzenia), 

1.2 Sprawdzian semestralny/roczny – w przypadku sprawdzianu semestralnego/rocznego 
obowiązują zasady jak w p. 1.1 

1.3 Kartkówki – niezapowiedziane formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, 
pozwalające na systematyczne śledzenie jego postępów i wykrywanie luk w wiedzy 
i umiejętnościach, w celu podjęcia środków zaradczych. Kartkówka może obejmować: 

⎯ maksymalnie trzy jednostki tematyczne, 

⎯ materiał będący przedmiotem pracy domowej, 

⎯ materiał będący przedmiotem lekcji.  
Czas trwania kartkówek do 20 minut. Sprawdzane są w czasie do 7 dni roboczych od ich 
napisania. Nie ma obowiązku poprawy oceny z kartkówek. 
1.4 Odpowiedzi ustne - opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności w zakresie zgodnym  
z podstawą programową dla zakresu podstawowego i/lub rozszerzonego.  
1.5 Aktywność (praca) na lekcji – zaangażowanie ucznia w czasie trwania lekcji, wynikające 
z  chęci rozwiązywania przez niego problemów i twórczych poszukiwań. 
Ocenie podlegają następujące elementy aktywności na lekcji: 

⎯ odpowiedzi ustne na zadane pytanie, 

⎯ pomysł na rozwiązanie problemu, 

⎯ wnioskowanie, 

⎯ samodzielne pisemne rozwiązywanie problemu lub zadania, 

⎯ współdziałanie w grupie, 

⎯ samodzielna interpretacja wyników zadań teoretycznych, problemowych lub 
doświadczalnych. 

Za aktywny udział w lekcji uczeń może otrzymać „+” (z trzech plusów wystawiana jest ocena 
bardzo dobrą), ewentualnie ocenę. Uzależnione jest to od stopnia trudności rozwiązanego 
problemu. 
1.6 Prace domowe  
⎯ sprawdzana jest samodzielność rozwiązania zadań domowych podczas odpowiedzi ustnej 

lub za pomocą kartkówki; 
⎯ w przypadku projektów uczniowskich ocenie podlega jakość wykonania tych projektów, a 

także terminowość; 
1.7 Projekt uczniowski - projekt badawczy, doświadczenie uczniowskie, pokaz doświadczeń 
– przygotowane przez jednego ucznia lub grupę uczniów, zaprezentowane podczas lekcji, 
festiwalu nauki, dni otwartych szkoły itp. 
1.8 Testy kompetencji – sprawdziany wiedzy na podstawie zadań maturalnych. Wymagania 
jak w p. 1.1. 
1.9 Konkursy fizyczne 

⎯ nagradzany jest udział w konkursie fizycznym bardzo dobrą oceną cząstkową; 
⎯ bardzo dobry wynik w konkursie fizycznym będzie istotnym czynnikiem do podwyższenia 

oceny śródrocznej i/lub końcoworocznej, pod warunkiem spełnienia wymagań 



wynikających z PZO i/lub WZO w zakresie progów kwalifikujących do uzyskania oceny 
pozytywnej. 

2. Nieprzygotowania: 
2.1 Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w zależności od liczby godzin danego 
przedmiotu w tygodniu: do 2 godzin – jedno w semestrze, powyżej 2 godzin tygodniowo – dwa 
w semestrze. 
2.2 Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie w formie pisemnej (na kartce) na początku lekcji. 
2.3 W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma prawo do dodatkowego 
nieprzygotowania: 

⎯ przy nieobecności od 3 do 5 dni roboczych bez przerwy – uczeń może być 
nieprzygotowany tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły, pod warunkiem zgłoszenia 
nieprzygotowania. 

⎯ przy nieobecności powyżej 5 dni roboczych bez przerwy – uczeń może być 
nieprzygotowany przez 2 kolejne lekcje, pod warunkiem zgłoszenia nieprzygotowania. 

3. Tryb poprawy oceny proponowanej śródrocznej (końcoworocznej): 
3.1 Każdy uczeń może ubiegać się o poprawę oceny poprzez pisanie popraw prac klasowych, 
sprawdzianów. Jeśli w wyniku tych popraw będą zaliczone wszystkie w/w formy sprawdzania 
wiedzy i umiejętności i średnia ważona podniesie się do wymaganego progu (na ocenę 
wyższą) to uczeń otrzymuje ją. 
3.2 Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana śródroczna (końcoworoczna) 
jeśli spełnia następujące warunki: 

⎯ frekwencja na lekcjach fizyki wynosi co najmniej 80%; 

⎯ ma zaliczone wszystkie sprawdziany w semestrze. 
W przypadku spełniania tych kryteriów uczeń poprawia dwa wybrane przez siebie sprawdziany 
na ocenę wyższą niż poprzednio otrzymana. Jeśli w wyniku tych popraw średnia ocen 
podniesie się do wymaganego progu (na ocenę wyższą) to uczeń otrzymuje ocenę wyższą. 
3.3 Uczeń pracuje do końca semestru i w przypadku uzyskania słabszych ocen lub unikania 
lekcji po wystawieniu oceny prognozowanej, może uzyskać ocenę niższą niż zaproponowana 
miesiąc przed wystawieniem ocen śródrocznych lub końcoworocznych. W szczególności musi 
spełnić wymagania ujęte w p. 1.1 oraz 1.8. 
 
4. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na pierwszy semestr uczeń: 

⎯ zobowiązany jest w ciągu pierwszych dwóch tygodni drugiego semestru zgłosić się do 
nauczyciela w celu ustalenia terminu poprawy ; 

⎯ zobowiązany jest do zaliczenia całości omawianego w I semestrze materiału zgodnie 
z zasadami zawartymi w WZO. 

 
      Zbigniew Rymarczyk – nauczyciel fizyki 
 
 
 
 


