
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI 

 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH FIZYKI 

Ocena ucznia powinna być oceną wspierającą w osiąganiu celów, motywującą ucznia do dalszej 

pracy i diagnozującą jego osiągnięcia. 

Indywidualne potrzeby ucznia będą uwzględniane na podstawie  Opinii PPP i własnych 

obserwacji nauczyciela. 

Kryteria oceniania : 

 waga poszczególnych form aktywności: 

 celujący 98% - 100% 

 bardzo dobry 90% - 97% 

 dobry  75% - 89% 

 dostateczny 50% - 74% 

 dopuszczający     30% - 49% 

 niedostateczny      0% - 29% 

 

 waga poszczególnych form aktywności: 

Praca klasowa, sprawdzian, udział i sukces w konkursie przedmiotowym- waga 3 

odpowiedź ustna, kartkówka, praca w grupie – waga 2 

praca na lekcji, aktywność, zadanie domowe- waga 1 

 

 

Formy aktywności podlegające ocenie: 

 Odpowiedzi ustne –  dłuższa wypowiedź na określony temat omówiony na poprzedniej 

lekcji. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z 1 ostatniego tematu 

lekcji 



 Prace klasowe: zapowiedziane, z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, 

poprzedzone lekcją powtórzeniową 

  Umiejętności doskonalone w domu – praca domowa: ocenie podlegają: pomysłowość 

rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji (w przypadku prac ustnych),   

  Samodzielnie opracowane prace dodatkowe oparte na innych źródłach niż podręcznik 

(plansze, rysunki, referaty, prezentacje) 

 Praca na lekcji – zaangażowanie i czynny udział w jednostce lekcyjnej 

 Udział w konkursach przedmiotowych i osiągnięcie w nich sukcesów 

 Uczeń za nieprzygotowanie do lekcji (brak zadania domowego, zeszytu przedmiotowego) 

otrzymuje „ minus”, trzy „minusy” skutkują otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 Aktywność na lekcjach, nagradzana jest „plusem”. Za każde 3 zgromadzone„plusy” uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumie się częste zgłaszanie na lekcji 

i udzielanie poprawnych odpowiedzi, wykonywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji.  

 Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić przerobiony zakres materiału,  notatki w 

zeszycie przedmiotowym i odrobić zadania domowe.  Kartkówki (krótkie testy sprawdzające 

wiedzę z 1ostatniego tematu ) nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie. 

 Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który będzie oceniany według 

uznania nauczyciela. 

Oceny semestralne i końcowe ustala się w stopniach według skali: 

celujący - 6 

 bardzo dobry – 5 

 dobry – 4 

 dostateczny – 3 

 dopuszczający – 2 

 niedostateczny -1 

 

 

 



WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I 

ROCZNEJ 

Uczeń otrzymuje ocenę: 

NIEDOSTATECZNĄ  jeżeli: 

 nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających  

zastosowania podstawowych umiejętności 

 nie opanował minimum programowego 

 wykazuje wyraźny brak zainteresowania przedmiotem 

 swoją postawą uniemożliwia pracę innym 

 nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę 

 DOPUSZCZAJĄCĄ  jeżeli: 

  zna podstawowe pojęcia fizyczne 

 posiada , przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska 

naturalnego 

 opanował materiał programowy w stopniu elementarnym 

 przy pomocy nauczyciela lub kolegów potrafi wykonać proste polecenia, wymagające 

zastosowania podstawowych umiejętności wymaganych na lekcjach fizyki 

 rozumie prosty tekst źródłowy 

jest biernym uczestnikiem zajęć 

DOSTATECZNĄ  jeżeli: 

 opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym 

 zna podstawowe pojęcia fizyczne, potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z 

podstawowych źródeł informacji  

 potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub innych źródłach wiedzy 

 pracuje niesystematycznie, niechętnie wykonuje powierzone zadania 

 DOBRĄ  jeżeli: 

 posiada niewielkie luki w wiadomościach i umiejętnościach rozwijanych na lekcjach 



 korzysta z różnych źródeł informacji 

 dostrzega związki i zależności fizyczne w życiu codziennym 

 posługuje się terminologią fizyczną 

systematycznie i efektywnie pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź 

pomaga innym, nigdy nie przeszkadza w pracy 

 

BARDZO DOBRĄ  jeżeli: 

 opanował w pełni materiał programowy 

 projektuje doświadczenia i prezentuje je 

 dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka 

 przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych w 

przyrodzie 

 wyjaśnia i rozwiązuje naturalne zjawiska fizyczne 

 samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, 

systematycznie pracuje na lekcjach 

 sprawnie korzysta z dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji 

 wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych 

 bierze udział w konkursach przyrodniczych 

 formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie 

 wykazuje się aktywną postawą w klasie, poproszony nigdy nie odmawia wykonania 

dodatkowych zadań, aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu 

zadań realizowanych przez grupę, często wykazuje własną inicjatywę 

CELUJĄCĄ  jeżeli : 

samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania fizyczne 

wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów 

odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest wiedza wykraczająca poza program 

nauczania 



 samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji 

 prezentuje swoje umiejętności na forum klasy 

 potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji 

 jest bardzo aktywny i autentycznie zainteresowany tym, co dzieje się podczas zajęć lekcyjnych 

  

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY Z 

ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną z zajęć edukacyjnych przyjmuje się ocenę 

zaproponowaną przez nauczyciela 

2. Uczeń, rodzic może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden 

stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen 

cząstkowych ze sprawdzianów i prac klasowych jest równa ocenie, o którą się ubiega,           

lub od niej wyższa, czyli wystąpić o egzamin weryfikacyjny. 

3. Warunki ubiegania się o egzamin weryfikacyjny: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby); 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdzianów i prac pisemnych. 

4. Uczeń, rodzic ubiegający się o egzamin weryfikacyjny zwraca się z pisemną prośbą  

w formie podania do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy w ciągu  

2 dni od momentu wystawienia przez nauczyciela przewidywanej rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych 

5. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogów 

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich wymogów, nauczyciel przedmiotu 

wyraża zgodę na przystąpienie do egzaminu weryfikacyjnego. 

W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków prośba ucznia zostaje odrzucona, a 

wychowawca odnotowuje na podaniu przyczynę jego odrzucenia 

 



 


