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Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych „fizyka” jest zgodny z: 

1. ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2017r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.),  

2. ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017r.  

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

3.  Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II  

w Sochaczewie. 

  

Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych „fizyka” zawiera: 

1) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z uwzględnieniem poziomu wiadomości 

i umiejętności wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania 

według działów programu, 

2) metody, formy i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) sposób dokumentowania postępów w nauce i osiągnięć uczniów, 

4) sposób informowania ucznia o jego postępach w nauce lub ich braku, 

5) sposób informowania rodziców ucznia o wymaganiach edukacyjnych, sposobach 

sprawdzania osiągnięć ucznia, jego postępach w nauce i osiąganych wynikach, 

6) zasady współdziałania z rodzicami w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania, 

7) możliwości, warunki i tryb poprawiania ocen cząstkowych, 

8) zasady wglądu uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) do kontrolnych prac 

pisemnych, 

9) wymagania i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, 

10) inne zasady ustalone przez nauczyciela. 

 

1. Wymagania edukacyjne. 

Szczegółowe wymagania edukacyjne, wynikające z podstawy programowej oraz 

realizowanego programu nauczania fizyki w szkole podstawowej stanowią załącznik do 

niniejszego PSO. 

Nauczyciel fizyki podczas oceniania może stosować elementy oceniania kształtującego: cele 

lekcji, nacobezu, pytanie kluczowe, informację zwrotną (ustnie lub na piśmie), ocenę koleżeńską, 

samoocenę). Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb 
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rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole — na podstawie rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii; 

6) na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu 

zgody rodziców lub na wniosek rodziców, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej może wystąpić do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie opinii 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się; 

 

O wymaganiach edukacyjnych, sposobach i formach sprawdzania osiągnięć oraz zasadach 

oceniania, uczniowie informowani są na pierwszych w danym roku szkolnym zajęciach, co 

potwierdzane jest odpowiednim wpisem w e-dzienniku. Uczniowie są również informowani 

o możliwości wglądu do przedmiotowego systemu oceniania z fizyki w bibliotece szkolnej. 

 

 

2. Metody, formy i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniane są zgodnie z zasadami jawności i sprawiedliwości, 

według kryteriów określonych w szczegółowych wymaganiach na poszczególne oceny oraz 

z uwzględnieniem możliwości ucznia. Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są zgodnie 

z zaleceniami zawartymi w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Ocena wyrażona jest w skali od 1 (stopień niedostateczny) do 6 (stopień celujący). 

Ocenie podlegają: 

- sprawdziany działowe (pisemne prace klasowe), 

- krótkie sprawdziany pisemne (do 15min.) obejmujące materiał maksymalnie trzech 

ostatnich lekcji („kartkówki”), 
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- odpowiedzi ustne, 

- praca w grupie: doświadczenia, stawianie hipotez i wnioskowanie (praca na lekcji), 

- prace domowe; 

- prace dodatkowe (samodzielne opracowanie zagadnienia, projekty, konkursy, itp.). 

W trakcie trwania semestru nauki szkolnej uczeń uzyskuje co najmniej dwie oceny z prac  

pisemnych, jedną ocenę z odpowiedzi ustnej, z pracy na lekcji lub z pracy domowej. 

a) Dla działowych sprawdzianów pisemnych punktowanych stosowane są następujące 

kryteria: 

98 – 100% punktów – stopień celujący       (6), 

90 – 97% punktów – stopień bardzo dobry (5), 

75 –  89% punktów – stopień dobry  (4), 

50 –  74% punktów – stopień dostateczny (3), 

30 –  49% punktów – stopień dopuszczający (2), 

  0 –  29% punktów – stopień niedostateczny (1). 

Sprawdziany działowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

(zapis w e-dzienniku) i poprzedzone zajęciami powtórzeniowymi obejmującymi materiał 

nauczania omawiany w dziale, którego sprawdzian dotyczy. 

Sprawdzone i ocenione w terminie do 2 tygodni od dnia ich pisania działowe 

sprawdziany pisemne powinny zostać oddane do wglądu uczniom na zajęciach 

przedmiotu, na których zawarte w sprawdzianie zadania są omawiane.  

Termin zostaje wydłużony o czas nieobecności nauczyciela, np.: kwarantanny, 

zwolnienia lekarskiego czy innych przyczyn losowych. 

b) Krótkie sprawdziany pisemne („kartkówki”), obejmujące materiał nauczania co najwyżej 

z 3 ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane. Kryteria punktowe ocen tej formy 

sprawdzianu są takie same jak dla sprawdzianów działowych.  

c) Odpowiedzi ustne oceniane są według kryteriów określonych w szczegółowych 

wymaganiach na poszczególne oceny, z uwzględnieniem stopnia samodzielności 

udzielania odpowiedzi oraz stopnia wyczerpania tematyki zagadnienia. 

d) Praca ucznia w grupie oceniana jest adekwatnie do jego zaangażowania i wkładu pracy 

w efekty pracy grupy. 

e) Prace domowe oceniane są przede wszystkim za samodzielność i poprawność ich 

wykonania. Sprawdzenie wykonania przez ucznia pracy domowej może odbyć się 

również w formie krótkiego sprawdzianu pisemnego. 

f) Ocenie podlegają również samodzielnie projektowane, wykonywane i opisywane przez 
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ucznia doświadczenia uczniowskie. 

g) Prace dodatkowe oceniane są przede wszystkim za zgodność ich treści z tematem pracy, 

umiejętność korzystania z dodatkowych źródeł informacji, spójność i logiczność treści. 

h) Za udział w konkursie przedmiotowym (szkolnym lub zewnętrznym) uczeń, który w tym 

konkursie osiągnął wynik co najmniej dobry, otrzymuje dodatkową ocenę, adekwatną do 

osiągniętego w konkursie wyniku. 

i) Uczeń ma obowiązek napisania każdej z prac pisemnych. Powinien uczynić to do 2 

tygodni od pierwszego dnia obecności w szkole. 

j) Brak przystąpienia ucznia do pracy pisemnej równoznaczny jest z nieopanowaniem 

podstawy programowej i skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej z tej części 

materiału. 

 

3. Dokumentowanie postępów w nauce i osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Uzyskane przez ucznia oceny odnotowywane są na bieżąco w e-dzienniku. Postępy w nauce 

oraz osiągnięcia ucznia dokumentowane są również w postaci zbioru jego prac pisemnych 

oraz innych, dotyczących ucznia dokumentów. 

 

4. Informowanie ucznia o jego postępach w nauce lub ich braku. 

Każdy uczeń informowany jest na bieżąco o uzyskiwanych przez niego ocenach oraz 

o poczynionych przez niego postępach w nauce. Informacje przekazywane są na lekcjach 

przedmiotu oraz w indywidualnych rozmowach z uczniem. 

 

5. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o wymaganiach edukacyjnych, 

sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, jego postępach w nauce i osiąganych 

wynikach. 

a) O wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i treści 

realizowanego programu oraz sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia rodzice 

informowani są w bezpośrednich kontaktach z nauczycielem przedmiotu, podczas ich 

wizyt w szkole. Na klasowych zebraniach rodzice informowani są również przez 

wychowawcę klasy o możliwości wglądu do przedmiotowego systemu oceniania 

z fizyki w bibliotece szkolnej i stronie internetowej szkoły. 

b) Informacje o osiąganych przez siebie wynikach i postępach w nauce uczeń zobowiązany 

jest systematycznie przekazywać rodzicom. Ponadto informacje o aktualnym stanie 

rozwoju i postępach ucznia w nauce, a także o trudnościach i uzdolnieniach ucznia, są 
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przekazywane rodzicom w bezpośrednich kontaktach z nauczycielem przedmiotu 

(indywidualne konsultacje bądź rozmowy interwencyjne), przez wychowawcę podczas 

klasowych zebrań rodziców oraz poprzez odpowiednie wpisy w e-dzienniku,  

zeszycie przedmiotowym lub w informacji mailowej przekazanej rodzicowi (prawnemu 

opiekunowi), za pośrednictwem e-dziennika. 

 

6. Współdziałanie z rodzicami w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania. 

W przypadku, gdy uczeń osiąga niezadowalające wyniki w nauce, rodzice są o tym 

informowani zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Podczas wizyt rodziców w szkole 

rodzice i nauczyciel przedmiotu wspólnie ustalają przyczynę trudności szkolnych ucznia 

w zakresie fizyki oraz sposób pomocy uczniowi, umożliwiający mu uzupełnienie braków. 

 

7. Możliwości, warunki i tryb poprawiania ocen cząstkowych. 

a) Uczeń ma prawo do poprawiania oceny uzyskanej z działowej pracy klasowej, 

w terminie do 2 tygodni od dnia oddania uczniowi do wglądu jego sprawdzonej 

i ocenionej pracy, uzgadniając z nauczycielem przedmiotu termin oraz formę (pisemną 

lub ustną) poprawy. Poprawiona ocena zostaje odnotowana w dzienniku lekcyjnym obok 

oceny poprawianej, przy czym ocena poprawiona jest uznawana za jedyną i ostateczną. 

b) Oceny uzyskane z krótkich sprawdzianów („kartkówek”) oraz z odpowiedzi ustnych nie 

podlegają poprawie. 

Oceny uzyskane z „kartkówek” mogą być poprawiane jedynie w przypadku 

usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach przedmiotu bezpośrednio 

poprzedzających tę formę sprawdzianu. 

c) Ocena uzyskana z pracy domowej może być poprawiona po samodzielnym poprawieniu 

i uzupełnieniu pracy domowej, która była oceniana, pod warunkiem, że uczeń regularnie 

i terminowo wykonuje także inne prace domowe. 

 

8. Zasady wglądu uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) do kontrolnych prac 

pisemnych. 

Pisemne prace kontrolne uczniów są przechowywane przez nauczyciela do zakończenia roku 

szkolnego, w którym były pisane. 

a) Sprawdzone i ocenione prace pisemne są oddawane do wglądu uczniom na lekcji 

przedmiotu, podczas której następuje omówienie zadań zawartych w pracy. 

b) Pisemne prace kontrolne uczniów są udostępniane do wglądu rodzicom w czasie ich 
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wizyt w szkole 

 

9. Wymagania i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

Podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w całym roku szkolnym jest ocena roczna. 

O przewidywanej ocenie rocznej uczeń informowany jest na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Uzyskaną od nauczyciela informację uczeń 

zobowiązany jest przekazać swoim rodzicom (prawnym opiekunom). Uczeń, który chce 

skorzystać z możliwości uzyskania rocznej oceny wyższej, niż przewidywana, niezwłocznie 

powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi, nie dłużej jednak niż 7 dni od dnia przekazania 

informacji drogą elektroniczną – wpis propozycji oceny w e-dzienniku. 

Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej jest 

złożenie przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) stosownego wniosku do 

nauczyciela przedmiotu. 

 Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do nauczyciela w terminie 3 dni 

roboczych od dnia uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej ze 

wskazaniem, o jaką ocenę uczeń się ubiega. 

 Nauczyciel przedmiotu w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku ustala 

w formie pisemnej: 

- zakres materiału oraz konieczne wymagania do uzyskania oceny wskazanej we 

wniosku, 

- formę poprawy przewidywanej wcześniej rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

- termin, w jakim uczeń winien materiał opanować i wykazać się jego znajomością, 

nie później jednak niż trzy dni przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady 

Pedagogicznej. 

Rodzic (prawny opiekun) i uczeń winni podpisać otrzymaną informację od 

nauczyciela, której kopię przechowuje się w dokumentacji do czasu ukończenia lub 

opuszczenia przez ucznia szkoły. 

 Ubiegający się o wyższą niż przewidywana przez nauczyciela ocenę roczną, uczeń 

zobowiązany jest we wskazanym przez nauczyciela terminie wykazać się znajomością 

treści programowych realizowanych w roku szkolnym i umiejętnościami na poziomie 

wymagań oceny, o którą się ubiega. 

Jeżeli powyższy warunek zostanie spełniony, uczeń uzyskuje roczną ocenę 

klasyfikacyjną taką, o jaką ubiegał się we wniosku. 
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Gdy uczeń nie sprosta wymaganiom na wskazaną przez siebie ocenę lub nie stawi się 

w wyznaczonym terminie, jego ocena roczna pozostaje taka, jak przewidywana przez 

nauczyciela. 

 Niezależnie od powyższych zapisów uczeń może uzyskać wyższą roczną ocenę 

klasyfikacyjną, jeśli nauczyciel uzna, że uczeń spełnił kryteria na daną ocenę do terminu 

klasyfikacji rocznej. 

 

10. Inne zasady. 

a) Obowiązkiem ucznia jest estetyczne prowadzenie notatek z lekcji w zeszycie 

przedmiotowym. 

b) Nauczyciel może wprowadzić obowiązek ponumerowania stron w zeszycie 

przedmiotowym (nie wolno wyrywać kartek), umieszczenia na ostatniej stronie zeszytu 

tabeli z kolumnami: „data”, „ocena”, „otrzymana za”, „podpis nauczyciela” i „podpis 

rodzica” (uczeń zobowiązany jest do systematycznego dokonywania wpisów w tej 

tabeli) oraz dokonywania na przedostatniej stronie zeszytu adnotacji o każdorazowym 

braku pracy domowej wraz z wyznaczonym przez nauczyciela terminem jej uzupełnienia 

(jeżeli uczeń nie uzupełni w wyznaczonym terminie pracy domowej, otrzymuje za nią 

ocenę niedostateczną). 

c) Nauczyciel może wprowadzić zasadę kontrolowania wykonywania prac domowych 

poprzez wymaganie podpisu rodzica pod wykonaną przez ucznia pracą domową. 

d) Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić notatki z lekcji oraz braki 

w wiadomościach i umiejętnościach. W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej 

chorobą termin uzupełnienia braków uczeń powinien uzgodnić z nauczycielem. 

e) Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie pisemnym, bez względu na przyczyny 

nieobecności, ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania jego osiągnięć 

w terminie do 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

f) Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby (w formie pisemnej lub ustnej) poprawienia 

oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w formie i terminie ustalonym z nauczycielem, 

jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty jej wystawienia. Poprawa może 

odbywać się poza lekcjami ucznia. Poprawiona ocena zostaje odnotowana w dzienniku 

lekcyjnym obok oceny poprawianej, przy czym ocena poprawiona jest uznawana za 

jedyną i ostateczną. 

g) Przy poprawianiu oceny uzyskanej przez ucznia z pisemnego sprawdzianu działowego 

lub pisaniu sprawdzianu w drugim terminie, kryteria ocen nie zmieniają się. 
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h) Uczeń, który pisze sprawdzian niesamodzielnie, otrzymuje z tego sprawdzianu ocenę 

niedostateczną i traci prawo do jej poprawienia. Jednakże uczeń ma obowiązek poddać 

się tej formie sprawdzenia stopnia opanowania treści programowych zawartych w tym 

sprawdzianie w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela. 

i) W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej procedury oceniania, nauczyciel  

ma prawo w trybie dowolnym sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania 

i umiejętności. 

j) Uczniowi przysługuje zgłoszenie (odnotowane w e-dzienniku) dwóch 

w semestrze nieprzygotowań do zajęć (gdy wymiar zajęć wynosi 2 godziny w tygodniu). 

Zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć uczeń powinien dokonać przed rozpoczęciem 

zajęć. Po rozpoczęciu zajęć zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania do lekcji jest 

zgłoszeniem nieskutecznym. 

k) Ocena śródroczna oraz ocena roczna nie są ustalane na podstawie średniej arytmetycznej 

ocen cząstkowych. Ustalane są one na podstawie średniej ważonej, według „wagi” ocen 

cząstkowych uzyskanych przez ucznia z poszczególnych form sprawdzania poziomu 

jego wiedzy i umiejętności: 

 

Lp. 
Forma sprawdzania poziomu wiedzy 

i umiejętności ucznia 

Waga oceny uzyskanej z danej formy 

sprawdzania wiedzy i umiejętności 

1 pisemna praca klasowa 5 

2 krótki sprawdzian pisemny, odpowiedź ustna 4 

3 samodzielna praca na lekcji, praca w grupie 3 

4 praca domowa 2 

5 praca dodatkowa 1 

według algorytmu:  








k

i

i

k

i

ii

w

wn

ocena

1

1  

(wynik zaokrąglany jest do całości, zgodnie z zasadą przybliżeń) 

gdzie: ni jest oceną z danej formy sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, 

wi jest wagą tej oceny, 

k jest liczbą wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia. 

 

l) Uczeń otrzymuje roczną ocenę celującą, jeżeli w danym roku szkolnym zostaje 

laureatem zewnętrznego konkursu przedmiotowego (kuratoryjnego, ogólnopolskiego, 

międzynarodowego). 

m) DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH 

POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI 
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PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA. 

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

• posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;  

• posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;  

• posiadającego opinię PPP;  

• nieposiadającego orzeczenia lub opinii PPP, który jest objęty pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną w szkole.  

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego oraz ucznia posiadającego 

opinię PPP dostosowanie wymagań polega na przestrzeganiu indywidualnych zaleceń 

poradni.  

2. Zasady pracy z uczniem o specyficznych problemach edukacyjnych: 

• uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela, by korzystać z jego pomocy w razie 

trudności w wykonywaniu zadań,  

• wiadomości ucznia są sprawdzane głównie ustnie, w miarę możliwości w mniejszej 

grupie lub indywidualnie,  

• wypowiedzi ucznia oceniane będą pod względem treści, nie będzie brane pod uwagę 

ubogie słownictwo ucznia,  

• ocenianiu nie podlega szata graficzna pisemnych odpowiedzi na sprawdzianach lub     

kartkówkach,  

• pod uwagę nie będą brane błędy ortograficzne,  

• przy wyraźnym zaleceniu poradni czas na pisanie kartkówek i sprawdzianów zostanie 

wydłużony odpowiednio o 10 i 5 minut,  

• przy nauczaniu angażuje się jak najwięcej zmysłów,  

• uczeń nie jest zmuszany do natychmiastowej odpowiedzi, dany jest mu czas na 

zastanowienie,  

• w przypadku rozpoznanej osłabionej funkcji pamięci należy wydłużyć czas na 

nauczenie się pewnych partii materiału lub rozłożyć go na mniejsze części.  

3. Dostosowanie wymagań dla uczniów z dysfunkcją:  

a) dysleksja – zaburzenia czytania i pisania  

Możliwe problemy ucznia: kłopoty z czytaniem długiego tekstu.  

Dostosowanie wymagań: 

- wyróżnianie innym kolorem definicji i ważnych informacji do zapamiętania  
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- skracanie poleceń.  

Uczeń myli podobne znaki.  

- dać więcej czasu  

- wykonać z uczniem ćwiczenia w samodzielnym rysowaniu modeli atomów, cząsteczek 

pierwiastka i związku chemicznego  

Trudności w czytaniu schematów, rysunków i skali.  

- zaczynamy od prostych przykładów, np. uproszczony schemat budowy atomu, związku 

chemicznego  

Trudności z czytaniem legend na schematach - zabawa w skojarzenia (znak – opis 

naturalny)  

Trudności z rozpoznawaniem i wskazywaniem.  

- stosowanie wierszyków, które ułatwią zapamiętywanie treści, np. pamiętaj chemiku 

młody, wlewaj zawsze kwas do wody  

- zabawa z kierunkami przebiegu reakcji  

Trudności z zapamiętywaniem terminologii.  

- stosowanie w nauczaniu metod aktywnych, angażujących jak najwięcej zmysłów -  

w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać i naprowadzać, dawać więcej czasu 

na przypomnienie  

Uczeń nie potrafi wskazać na schemacie właściwego przebiegu np. reakcji chemicznej - 

pytaniami lub podpowiedziami kierunkować ucznia w celu uzyskania poprawnej 

odpowiedzi. 

 Kłopoty z uczeniem pamięciowym, np. znajomość symboli pierwiastków chemicznych  

- uczyć metodą skojarzeń (np. glin – aluminium) i gier dydaktycznych. 

Trudności z zapamiętywaniem dat, liczb, wydarzeń chronologicznych - uatrakcyjniać 

wprowadzanie dat ciekawostkami - sprawdzanie poprawności zapisu liczb  

b) dysortografia – błędne pisanie Możliwe problemy ucznia; Dostosowanie wymagań  

- trudności w opanowaniu poprawnej pisowni  

- popełnianie błędów w zapisie  

- niepoprawne odczytywanie  

- prace pisemne oceniane pod kątem merytorycznym  

- wyróżnianie inną czcionką lub kolorem definicji i nazw oraz ważnych informacji  

-zapisywać na tablicy obce nazwy  

c) dysgrafia – niski poziom graficzny pisma  

Możliwe problemy ucznia  
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- niski poziom czytelności pisma  

- wolniejsze tempo pracy  

- trudności z rysowaniem map, schematów, wykresów - prace pisemne są oceniane pod 

kątem merytorycznym  

Dostosowanie wymagań 

- w miarę możliwości uczeń może korzystać z komputera, np. przy odrabianiu prac 

domowych  

- wydłużenie czasu na prace pisemne  

- ustne odpytywanie ucznia  

4. W przypadku głębokiej dysfunkcji uczeń jest oceniany w wymienionych sytuacjach 

tylko wówczas, gdy otrzyma ocenę pozytywną.  

5. Dostosowanie wymagań dla uczniów o obniżonych możliwościach edukacyjnych: 

a) pod względem form i treści:  

• omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności;  

• pozastawianie więcej czasu na jego utrwalenie,  

• podawanie poleceń w prostszej formie,  

• unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć;  

• częste odwoływanie się do konkretu, przykładu,  

• unikanie pytań problemowych, przekrojowych,  

• wolniejsze tempo pracy, odrębne instruowanie,  

• zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie,  

• częste motywowanie ucznia;  

c) pod względem oceniania: 

 • ograniczenie wymagań do umiejętności rozszerzających,  

• przygotowanie testów dostosowanych do możliwości ucznia, a w przypadku stosowania 

testów ogólnych progi procentowe przy wystawianiu ocen obniżone są o 10%,  

• wydłużenie podczas pracy klasowej czasu pracy na wykonanie zadania o 5 minut,  

• kontrola poprawności odczytywanych poleceń,  

• dodatkowe wskazówki nauczyciela,  

• umożliwienie ustnej poprawy sprawdzianu,  

• w zależności od zalecenia przewaga odpowiedzi ustnych nad pisemnymi.  

6. Dostosowanie wymagań dla uczniów z diagnozą: upośledzenie umysłowe w stopniu 

lekkim. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów upośledzonych 

umysłowo w stopniu lekkim dotyczy:  
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a) zasad prezentacji materiału:  

• stosowanie ćwiczeń doskonalących szybkość i precyzyjność spostrzegania,  

• zwracanie uwagi na odróżnianie istotnych szczegółów,  

• wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału,  

• przekazywanie treści za pomocą konkretów uwzględniając krótkotrwały okres 

koncentracji,  

• podawanie atrakcyjnego wizualnie materiału mniejszymi partiami;  

b) form sprawdzania wiedzy i umiejętności:  

• wydłużanie czasu na opanowanie materiału,  

• uwzględnianie problemów z funkcją pamięci logicznej i abstrahowania, 

• angażowanie ucznia do wypowiedzi ustnej uporządkowanej,  

• formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń na sprawdzianach i kartkówkach;  

c) zasad oceniania:  

• ocenianie wkładu pracy w wykonane ćwiczenie,  

• stosowanie zasad oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie 

stanu faktycznego,  

• stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty,  

• ograniczenie w wypowiadaniu się do kilku prostych zdań,  

• naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze. 

 

Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych „fizyka” został uzgodniony  

w zespole nauczycieli uczących fizyki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II  

w Sochaczewie. 

 

 

 


