
Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki – SP nr 143 

1. Ocenie z fizyki podlegają wiadomości i umiejętności uczniów zgodne z 
podstawa programową  II etapu edukacyjnego wg programu 
„Spotkania z fizyką” autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy 
Kulawik i Marii Nowotny- Różańskiej. 

2. Osiągnięcia uczniów określane są ocenami szkolnymi: 
          celujący – cel – 6 
          bardzo dobry – bdb – 5 
          dobry – db – 4 
          dostateczny – dst – 3 
          dopuszczający – dop – 2 
          niedostateczny – ndst –1 

z możliwością podwyższenia lub obniżenia (w zakresie ocen od 2 do 
5) znakiem (+) lub (-) z wyjątkiem ocen śródrocznych i rocznych. 

3. Przyswojone wiadomości i umiejętności uczeń będzie prezentował 
poprzez: 
- prace pisemne – sprawdziany (po zakończeniu każdego działu ) 
- krótkie prace pisemne tzw. kartkówki 
- odpowiedzi ustne 
- prace domowe 
- aktywność na zajęciach-(plus lub minus podczas jednej lekcji, trzy 

plusy = bdb, trzy minusy = ndst),  

Ocenie podlega również: 
-prowadzenie zeszytu przedmiotowego (1-2 razy w roku, ocena 
systematyczności oraz rzetelności notatek i rysunków). 

4. Kryteria oceniania sprawdzianów wg statutu szkoły: 

0-44%-ndst 
45-59%-dop  
60-74%-dst 
75-89%-db  
90-99%- bdb 
100%- cel 
W przypadku kartkówki, na ocenę celującą należy rozwiązać dodatkowe 
zadanie. 

5. Kryteria oceny końcowej: 
Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
− rozróżnia i wymienia podstawowe pojęcia fizyczne i astronomiczne; 
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− rozróżnia i podaje własnymi słowami treść podstawowych praw i zależności 
fizycznych; 
− podaje poznane przykłady zastosowań praw i zjawisk fizycznych w życiu 
codziennym; 
− oblicza, korzystając z definicji, podstawowe wielkości fizyczne; 
− planuje i wykonuje najprostsze doświadczenia z pomocą nauczyciela  lub 
trudniejsze   w grupach; 
− opisuje doświadczenia i obserwacje przeprowadzane na lekcji i w domu. 

Na ocenę dostateczną uczeń: 
− rozróżnia i wymienia pojęcia fizyczne i astronomiczne; 
− rozróżnia i podaje treść (własnymi słowami) praw i zależności fizycznych; 
− podaje przykłady zastosowań praw i zjawisk fizycznych; 
− podaje przykłady wpływu praw i zjawisk fizycznych i astronomicznych na 
nasze codzienne życie; 
− rozwiązuje proste zadania, wykonując obliczenia dowolnym poprawnym 
sposobem; 
− planuje i wykonuje samodzielnie proste doświadczenia i obserwacje; 
− analizuje wyniki przeprowadzanych doświadczeń oraz formułuje wnioski              
z nich wynikające, a następnie je prezentuje; 
− samodzielnie wyszukuje informacje na zadany temat we wskazanych źródłach 
informacji 
(np. książkach, czasopismach, Internecie), a następnie prezentuje wyniki swoich 
poszukiwań; 

Na ocenę dobrą uczeń: 
− wyjaśnia zjawiska fizyczne za pomocą praw przyrody; 
− rozwiązuje zadania i problemy teoretyczne, stosując obliczenia; 
− planuje i wykonuje doświadczenia, analizuje otrzymane wyniki oraz formułuje 
wnioski wynikające z doświadczeń, a następnie prezentuje swoją pracę na forum 
klasy; 
− samodzielnie wyszukuje informacje w różnych źródłach (np. książkach, 
czasopismach i Internecie) oraz ocenia krytycznie znalezione informacje. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 
− rozwiązuje trudniejsze zadania problemowe, np. przewiduje rozwiązanie na 
podstawie analizy podobnego problemu bądź udowadnia postawioną tezę 
poprzez projektowanie serii doświadczeń; 
− rozwiązuje trudniejsze zadania rachunkowe, stosując niezbędny aparat 
matematyczny, posługując się zapisem symbolicznym; 
− racjonalnie wyraża opinie i uczestniczy w dyskusji na tematy związane                   
z osiągnięciami współczesnej nauki i techniki. 
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Na ocenę celującą uczeń: 
– rozwiązuje trudne zadania problemowe, rachunkowe i doświadczalne                     
o stopniu trudności odpowiadającym konkursom przedmiotowym, wykraczające 
poza program. 

6. Uczeń ma możliwość 2 razy w ciągu okresu zgłosić nieprzygotowanie 
(w tym brak pracy domowej) na początku lekcji. 

7. Za brak pracy domowej ( bez zgłoszenia nieprzygotowania) uczeń 
otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Sprawdzian musi być zapowiedziany przez nauczyciela                                
z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia. Kartkówki 
zapowiedziane sprawdzają wiadomości i umiejętności z materiału 
podanego przez nauczyciela. 

9. Kartkówki niezapowiedziane sprawdzają wiadomości i umiejętności           
z dwóch ostatnich lekcji. W przypadku zgłoszenia na początku lekcji 
nieprzygotowania uczeń jej nie pisze. 

10.Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu w uzgodnionym                          
z nauczycielem terminie. Uzyskana ocena wpisywana jest do 
dziennika.  

11.Uczeń nieobecny w czasie sprawdzianu jest zobowiązany zaliczyć go 
w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uzyskana ocena  wpisywana 
jest do dziennika. 

12.Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w żadnym z możliwych 
terminów, przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych, otrzymuje 
z tego sprawdzianu ocenę niedostateczną. 

13.W przypadku kartkówek nie ma możliwości poprawy. 
14.Ocena śródroczna i roczna uwzględnia wszystkie oceny, jakie uczeń 

otrzymał. Jest wystawiana na podstawie średniorocznej oceny 
ważonej.  

15.Przyjmuje się następujące wagi ocen: 
Sprawdzian- 5  
Kartkówka- 3  
odpowiedź ustna- 3  
aktywność- 2 
referat, prezentacja inne formy pracy samodzielnej- 2  
praca domowa - 2 

         18. Uczeń otrzymuje ocenę: 
- dopuszczajacą – przy średniej – 1,75-2,74 
- dostateczną – 2,75 – 3,74 
-dobrą – 3,75- 4,74 
-bardzo dobrą – 4,75-5,50 
- celujacą – 5,51 . 
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     19.Uczeń może mieć podwyższoną ocenę za zajęcie punktowanego 
miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub za wyjątkowe 
zaangażowanie w naukę tego przedmiotu. 

20.Dla uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach wymagania są 
dostosowane do ich możliwości zgodnie z zaleceniami wynikającymi               
z orzeczenia lub opinii odpowiedniej poradni. 

Opracowała: Małgorzata Drabent 
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