Przedmiotowy System Oceniania z fzyyi
w klasie 7 szkoły podstawowej i w klasach II – III gimnazjum.
Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11.08.2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Przedmiotowy System
Oceniania z fizyki jest zgodny z iewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 22
w Chorzowie.
OCENIANIU PODLEGAĆ BĘDĄ:
a) prace klasowe (sprawdziany) po każdym dziale, zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej
poprzedzony powtórzeniem wiadomości. Uczeń nieobecny pisze pracą klasową w terminie
indywidualnie ustalonym z nauczycielem. Oceny niedostateczne ze sprawdzianu należy poprawić w
najbliższym możliwym terminie.
b)kartkówki 10-20min (zapowiedziane lub nie zapowiedziane ) obejmująca materiał z trzech
ostatnich lekcji.
c)odpowiedź: ustna obejmująca 3 ostatnie lekcje.
d)zadania domowe- są sprawdzane bez zapowiedzi, na „plusy” lub „minusy” lub ocenę. Za brak
zadania domowego otrzymuje się „minus”. Za cztery zgromadzone znaczki uczeń otrzymuje ocenę
zgodną z tabelą:
Cztery plusy
Trzy plusy, jeden minus
Dwa plusy , dwa minusy
Jeden plus, trzy minusy
Cztery minusy

OCENA
Bardzo dobra
Dobra
Dostateczna
Dopuszczająca
Niedostateczna

e)aktywność. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie
poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji oraz na zajęciach
dodatkowych, aktywną pracę w grupach , pomoc w przeprowadzaniu doświadczeń i wyciąganie
właściwych wniosków. Aktywność jest oceniana na „plusy” lub „minusy”. Po uzbieraniu czterech
znaczków uczeń otrzymuje ocenę.
f) prace dodatkowe typu konkursy, projekty, prezentacje multmedialną lub referaty, wymagające od
ucznia zaangażowania i własnej pracy.

Ocena roczna / półroczna. 
Ocenę półroczną i roczną ustala się na podstawie średniej ważonej.
iagi stosowane na lekcjach fizyki:
a. sprawdziany, testy, sprawdziany z całego semestru – 3
b. osiągnięcia w konkursach (I-III miejsce, lub wyróżnienie) – 3
c. kartkówki – 2,
d. odpowiedź – 2,
e. prace dodatkowe (projekty, referaty, prezentacje multmedialne itp.)– 1
f. zadania domowe – 1,
g. aktywność – 1.

