
Przedmiotowe Zasady Oceniania – fizyka 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 

3. Prace klasowe oraz  sprawdziany są obowiązkowe. 

4. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń opuścił pracę klasową (lub sprawdzian) powinien 

napisać ją w terminie nie przekraczającym 2 tygodnie od powrotu do szkoły, w przypadku 

gdy uczeń nie podda się danej formie oceniania nauczyciel może wstawić z tej formy ocenę 

niedostateczną.  

5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecność na pracy klasowej lub zapowiedzianym 

sprawdzianie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

6. Praca klasowa jest zapowiedziana tydzień wcześniej i podany jest jego zakres. 

7. Uczeń może poprawić łącznie do dwóch dowolnie wybranych ocen w terminach 

określonych przez nauczyciela. Przy wystawianiu ocen brana jest jedynie ocena poprawiona.  

8. Uczeń ma prawo 2 razy w półroczu  przed lekcją! zgłosić brak przygotowania do lekcji lub 

brak zadania domowego. (nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów i 

lekcji podsumowujących) 

9.Wszystkie inne ustalenia zawarte są w Statucie Szkoły. 

10. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej 

10.1 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zwrócić się do nauczyciela o 

ustalenie wyższej niż przewidywania roczna ocena klasyfikacyjna z fizyki, pod warunkiem, 

że: 

a) uczeń systematycznie uczestniczył na lekcjach fizyki 

b)  napisał wszystkie pisemne prace kontrolne 

10.2 Po złożeniu wniosku, w ciągu trzech dni od jego otrzymania nauczyciel 

przedstawia uczniowi  pisemną informację w której określa zakres, formę  i 

termin sprawdzania wiedzy ucznia, w celu ewentualnego ustalenia mu oceny 

rocznej wyższej niż przewidywana. 
10.3 Uczeń, który w wystarczającym stopniu opanuje przygotowany zakres 

materiału otrzymuje ocenę wyższą niż przewidywana  

 

Formy aktywności podlegające ocenie  

 Prace klasowe  (waga x3)    PK  

 Sprawdziany (waga x 2)         S 

 Odpowiedzi ustne. (waga x 2) – O 

 Praca na lekcji (aktywność) (waga x 1)  A 

 



Ocena form aktywności uczniów 

Prace klasowe: 

-zapowiadane co najmniej tydzień przed terminem, 

-obejmują materiał jednego działu, 

-czas trwania 1 godzina lekcyjna. 

Kryteria ocen: 

0 - 29 % -niedostateczny                              30- 49 % - dopuszczający 

50- 69 % - dostateczny                                 70- 84 % - dobry 

85- 94 % - bardzo dobry                               95-100% - celujący 

Sprawdziany. 

-mogą być niezapowiedziane, 

-obejmują materiał najwyżej trzech ostatnich lekcji (w przypadku zapowiedzianego 

sprawdzianu materiał może obejmować więcej tematów) 

-czas trwania (do 15 min.), 

kryteria jak w p-cie 1. 

Odpowiedzi ustne (jedna ocena w półroczu) 

-obejmują materiał 3 ostatnich lekcji lub wcześniej zapowiedziany np. lekcja podsumowująca 

Aktywność (co najmniej 1 ocena) 

-ocenie podlega częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi, praca 

w grupach ćwiczeniowych, praca domowa -  przy czym stosujemy regułę: 

0, + - 1 

++ - 2 

+++ - 3 

++++ - 4 

+++++ - 5 

+++++++- 6 

Przy wystawianiu oceny z aktywności może być brane pod uwagę prowadzenie zeszytu 

przedmiotowego. 

Brak pracy domowej, łamanie regulaminu pracowni fizycznej, brak zaangażowania w czasie 

lekcji,  powoduje  uzyskanie „- ” Uzyskanie dwóch  kolejnych minusów  skutkuje wpisem  

oceny ndst. z aktywności 



Uzyskanie 7 plusów skutkuje uzyskaniem oceny celującej, wówczas przy ustalaniu oceny na 

półrocze(koniec roku) z aktywności uczeń ma prawo zrezygnować z oceny za aktywność 

(kolejnej) w przypadku gdy jest ona zbyt niska z powodu zbyt małej ilości zdobytych 

kolejnych plusów. 

Dodatkowo uczeń może uzyskać ocenę z aktywności za: 

-wykonywanie pomocy naukowej, projektu, pracę w grupie podczas ćwiczeń,  przygotowanie 

i omówienie ciekawych doświadczeń z fizyki,  osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. 

 

KRYTERIA OCEN 

Wymagania konieczne  (dopuszczający) 

 Wypowiada podstawowe prawa i zasady z pomocą nauczyciela 

 Zna podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki 

 Wykonuje z pomocą nauczyciela proste doświadczenia fizyczne 

 Nazywa podstawowe zjawiska fizyczne 

 Odczytuje wielkości z prostych wykresów 

 Posługuje się prostymi przyrządami 

Wymagania podstawowe  (dostateczny) 

 Zna  podstawowe prawa 

 Posługuje się podstawowymi pojęciami, wielkościami i jednostkami 

 Stosuje poznane wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela 

 Rozwiązuje proste zadania graficzne 

 Oblicza z definicji wielkości fizyczne  

 Współpracuje z grupą podczas ćwiczeń uczniowskich 

 Korzysta z danych tabelarycznych 

 Rozwiązuje zadania wykorzystując dane (z tablic, wykresów) typu „o ile” i „ile razy” 

 Przelicza wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki mikro-,mili-, centy-, hekto-, 

kilo-, mega-); przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina, doba); 

 

Wymagania rozszerzające (dobry) 

 Operuje prawami i wielkościami z zakresu działu 

 Stosuje poznane wiadomości do rozwiązania typowych zadań i problemów 

 Wykonuje zaplanowane doświadczenie i wyciąga z nich wnioski 

 Wyjaśnia zasadę działania i bezpiecznego użytkowania wybranych urządzeń 

technicznych 

 Dostrzega zagrożenia dla środowiska wynikające z rozwoju techniki 

 Posługuje się językiem fizyki 

 Analizuje i kreśli wykresy 

 Rozwiązuje zadania złożone z pomocą nauczyciela 

 

Wymagania dopełniające (bardzo dobry) 

 Korzysta z różnych źródeł informacji 

 Rozwiązuje samodzielnie zadania złożone i problemowe 

 Projektuje i przeprowadza doświadczenia 

 Dostrzega w otoczeniu zjawiska i problemy fizyczne i podejmuje próby ich 

rozwiązania z wykorzystaniem znanych praw, pojęć i modeli fizycznych 

 Biegle posługuje się poznanymi prawami, pojęciami i wielkościami fizycznymi 

 

Wymagania wykraczające (celujący) 

 Sprostał wymaganiom KPRD 

 Wzorowo posługuje się językiem przedmiotu 

 Osiąga sukcesy w konkursach  



 Rozwiązuje problemy w sposób nietypowy 

 Formułuje problemy, dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawiska 

 Wykonuje złożone obliczenia połączone z wyprowadzaniem wzorów 

 Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie 

zdobywać potrzebne wiadomości, 


