
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI 

 

ZASADY OCENIANIA 

Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów przeprowadza się stosując następujące formy 

i metody: 

 prace klasowe (sprawdziany) kończące każdy dział nauczania (waga oceny 4) – są one 

obowiązkowe, zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

 kartkówki obejmujące swym zakresem trzy ostatnie tematy (waga oceny 3) – mogą 

odbyć się bez zapowiedzi. 

 odpowiedzi ustne (waga oceny 2) 

 aktywność na lekcji (waga oceny 1) – uczeń w czasie lekcji zdobywa „plusy” 

za poprawne wypowiedzi, wyciąganie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, 

rozwiązywanie zadań. Za pięć plusów otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

 praca w grupie (waga oceny 1) – wykonywanie doświadczeń lub rozwiązywanie 

zadań. 

 samodzielna praca na lekcji (waga oceny 1) – wykonanie ćwiczenia, opracowanie 

punktów na podstawie tekstu z podręcznika, wykonanie rysunków, schematów. 

 zadania i prace domowe (waga oceny 1) 

 konkursy (waga oceny 4) 

 przygotowanie się do zajęć (waga oceny 1) 

 

 

Zasady ogólne: 

 uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie lub zapowiedzianej kartkówce ma 

obowiązek napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły lub 

w terminie uzgodnionym wcześniej z nauczycielem; jeżeli w tym czasie uczeń nie 

napisze pracy, to uznaje się, że nie opanował w minimalnym stopniu wiadomości 

z podstawy programowej, przewidzianej do realizacji w partii materiału obowiązującej 

na sprawdzianie lub kartkówce, 

 uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu lub kartkówki w ciągu dwóch 

tygodni od wpisania oceny do dziennika lub w terminie umówionym wcześniej 

z nauczycielem, 



 jeżeli nauczyciel stwierdzi, że praca ucznia podczas sprawdzianu lub kartkówki jest 

niesamodzielna, to uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy, 

 prace klasowe ocenia się według skali: 

0% - 39% niedostateczny 

40% - 59% dopuszczający 

60% - 74% dostateczny 

75% - 89% dobry 

90% - 94% bardzo dobry 

95% - 100%  celujący 

w uzasadnionych przypadkach zakres punktacji może ulec zmianie. 

 kartkówki ocenia się według skali: 

0% - 49% niedostateczny 

50% - 59% dopuszczający 

60% - 74% dostateczny 

75% - 89% dobry 

90% - 100% bardzo dobry 

w uzasadnionych przypadkach zakres punktacji może ulec zmianie. 

 uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji, przez 

które rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, nieprzygotowanie do 

odpowiedzi lub do niezapowiedzianej kartkówki, brak pomocy potrzebnych do lekcji, 

(zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z zapowiedzianego sprawdzianu lub 

zapowiedzianej kartkówki) 

 na koniec semestru i koniec roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych 

sprawdzianów zaliczeniowych, 

 ocena semestralna jest i ocena końcoworoczna nie wynika bezpośrednio ze średniej 

arytmetycznej ocen cząstkowych, 

 ocena semestralna jest średnią ważoną ocen cząstkowych zdobytych w danym 

semestrze, a ocena końcoworoczna jest średnią ważoną wszystkich ocen zdobytych 

w trakcie całego roku szkolnego, przy czym, aby uczeń mógł otrzymać ocenę 

dopuszczającą średnia ważona nie może być niższa niż 1,7. 

 

 

 



KRYTERIA OCENIANIA 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, 

 potrafi stosować wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych, 

 umie formułować problemy oraz dokonuje syntezy i analizy nowych zjawisk, 

 rozwiązuje problemy i zadania w sposób nietypowy, 

 uzyskuje sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej, 

oraz z materiału wybiegającego poza podstawę (który jednak stanowi treść programu 

nauczania), 

 rozumie poznane prawa i zasady, 

 potrafi samodzielnie wykonać wszystkie zadania zawarte w wymaganiach 

przekrojowych, 

 rozwiązuje typowe i nietypowe zadania rachunkowe oraz zadania problemowe, 

 wykonuje rachunki na jednostkach fizycznych, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej,  

 rozumie poznane prawa i zasady, potrafi je wyjaśnić na przykładach, 

 wymagania przekrojowe nie stanowią dla niego większych problemów 

 rozwiązuje typowe zadania rachunkowe przekształcając wzory 

 wykonuje rachunki na jednostkach fizycznych, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 w znacznym zakresie opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej, 

 rozumie poznane prawa i zasady, potrafi wyjaśnić je na przykładach, 

 rozwiązuje proste zadania rachunkowe, nie przekształcając wzorów, 



 z niewielką pomocą nauczyciela realizuje większość zadań z wymagań 

przekrojowych (pomoc ta sprowadza się głównie do planowania doświadczeń 

i wyciągnięciu wniosków odnośnie roli przyrządów i innych czynników 

wpływających na niepewność pomiarów oraz przy analizie wykresów).  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 czynnie uczestniczy w lekcjach, odrabia zadania,  

 przyswoił najprostsze i najbardziej potrzebne w życiu codziennym wiadomości 

i umiejętności z podstawy programowej, 

 rozróżnia wielkości dane i szukane, ale zadania rozwiązuje z pomocą nauczyciela, 

 przelicza podstawowe jednostki fizyczne, 

 dokonuje samodzielnie pomiarów, a doświadczenia realizuje z pomocą nauczyciela.  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 

 nie pracuje na lekcjach, nie odrabia zadań, 

 nie opanował w minimalnym stopniu wiadomości z podstawy programowej. 

 

 


