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 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA FIZYKI  KLASA 7 i 8 

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego zakłada następujące cele kształcenia 

(wymagania ogólne) w szkole podstawowej: 

1. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazanie ich 

przykładów w  otaczającej rzeczywistości. 

2. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych. 

3. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na 

podstawie ich wyników. 

4. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym 

tekstów popularnonaukowych. 

 

I. Celem oceniania jest zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, określenia 

jego mocnych stron  oraz wskazywanie ewentualnych braków w dotychczasowej 

nauce. 

II. Ocenie podlegają: 

1) Prace klasowe 

             2) Sprawdziany (testy) 

             3) Kartkówki (częstotliwość w miarę potrzeb) 

             4) Odpowiedzi ustne 

             5) Prace domowe 

             6) Aktywność, zaangażowanie, udział w konkursach 

             7) Prace długoterminowe (np. realizacja projektów edukacyjnych) 

             8) Praca w grupach 

              9) Wykonywanie i opis prostych doświadczeń, pomocy szkolnych. 

            10) Wykonywanie projektów. 
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III. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie ze wskazówkami 

nauczyciela 

IV. Każdy uczeń posiada prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do bieżących zajęć 

lekcyjnych 2 razy w ciągu półrocza. Jest to odnotowane w dzienniku. 

Nieprzygotowanie  powinno być zgłoszone na początku lekcji w formie pisemnej, 

podając swój numer w dzienniku lub nazwisko i może obejmować: brak pracy 

domowej, brak zeszytu lub brak gotowości do odpowiedzi.                  

Nieprzygotowania nie można zgłosić na lekcji powtórzeniowej oraz na lekcji 

sprawdzającej wiadomości ucznia. 

V. Uczeń, który przez cały semestr nie wykorzysta żadnego nieprzygotowania, 

otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą (5). 

VI. Uczeń , który nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na lekcji, utrudnia 

prowadzenie lekcji ,  może otrzymać cząstkową ocenę niedostateczną. 

VII. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

– spełnia wymagania na stopień bardzo dobry oraz: 

* posiada dodatkową wiedzę wykraczającą poza program nauczania fizyki, samodzielnie i 

twórczo rozwija swoje zainteresowania, 

*  potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych) 

* umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk, 

*   samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki i przeprowadza 

rachunek błędów, 

• rozwiązuje samodzielnie trudne zadania rachunkowe i problemowe, 

• potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania bardzo trudnych zadań i 

problemów w nowych sytuacjach, 

*  osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

– w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe w tym: 

* swobodnie podaje , omawia przykłady ilustrujące poznane prawa, 
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• planuje eksperymenty, umie dokonać pomiarów wielkości fizycznych, zapisywać ich 

wyniki oraz analizować je i dokonywać rachunku błędu, 

• rozwiązuje samodzielnie złożone zadania rachunkowe i problemowe, stosuje 

posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach, 

• proponuje metody badań, bada i ustala zależności między poznanymi wielkościami 

fizycznymi, dokonuje analizy i porównań, 

• korzysta z własnych notatek,podręcznika, innych materiałów dydaktycznych, 

dodatkowych lektur i innych źródeł informacji. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który : 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w 

tym: 

• potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki , rozwiązać proste zadanie lub 

problem, 

• bada i interpretuje poznane zależności między wielkościami fizycznymi, 

• interpretuje wykresy zależności między poznanymi wielkościami fizycznymi, 

• pozdaje przykłady ilustrujące poznane prawa, wyjaśnia na czym polegają poznane 

zjawiska, wykorzystując modele, 

• stosuje poznane wzory i prawa i sprawnie posługuje się metodami algebraicznymi i 

geometrycznymi w typowych sytuacjach zadaniowych, 

• umie dokonać obserwacji i pomiarów poznanych wielkości fizycznych i zapisać ich 

wyniki oraz przeprowadzić rachunek błędu, 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który :   

– opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania fizyki w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagania w 

podstawie programowej w tym: 

* umie posługiwać się jednostkami układu SI i umie przeliczać jednostki, 

• umie interpretować wykresy zależności między poznanymi wielkościami fizycznymi, 

•  podaje przykłady ilustrujące poznane prawa, 

*  odróżnia obiekty fizyczne , wielkości fizyczne , obiekty idealne , prawa , teorie fizyczne , 
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* umie wyjaśniać poznane zjawiska , z wykorzystaniem modeli, 

*  umie opisać zjawiska na podstawie obserwacji, 

• stosuje poznane wzory i prawa w sytuacjach zadaniowych o średnim stopniu 

trudności, 

• korzysta efektywnie z podręcznika, 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który : 

– rozumie pytania i polecenia, 

– odróżnia obiekty fizyczne, wielkości fizyczne, prawa, teorie fizyczne, 

– umie posługiwać się jednostkami podstawowymi układu SI i umie przeliczać jednostki, 

– zna pojęcia i definicje  podstawowych pojęć i wielkości fizycznych występujących w 

materiale nauczania fizyki, 

– umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania obliczeń w prostych 

sytuacjach zadaniowych o niewielkim stopniu trudności, 

- umie dokonać proste pomiary poznanych wielkości fizycznych 

- w wypowiedziach popełnia drobne błędy merytoryczne , 

- umie wykonać obserwacje i opisać je jakościowo , 

- umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania obliczeń w prostych sytuacjach 

zadaniowych o niewielkim stopniu trudności 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który : 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z fizyki w 

danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z fizyki w 

tym: 

* nie odpowiada na pytania i nie wykonuje poleceń 

*w wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy merytoryczne 

* nieudolnie , bez zrozumienia opisuje zjawiska fizyczne 

• nie umie wykorzystywać modeli do wyjaśniania zjawisk i procesów fizycznych . 
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Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki:   

- na początku roku szkolnego nauczyciel przedstawia uczniom zakres materiału obejmującego 

cały rok szkolny,   

- każdy sprawdzian podsumowujący dział zawiera pytania i zadania na pełną skalę ocen(1-6), 

przy czym co najmniej jedno z nich wykracza poza podstawę programową, 

- aktywność na lekcji w postaci udziału w dyskusji, udzielania poprawnych odpowiedzi, 

rozwiązywania zadań, wykonywanie doświadczeń itp. Jest oceniana, co najmniej na”+”, pięć 

plusów jest  równorzędne jednej ocenie bdb, 

- Uczeń , który nie wykonuje poleceń nauczyciela dotyczących realizacji nowego tematu bądź 

utrwalania poznanych wcześniej umiejętności i czynności (np. nie prowadzi notatek na lekcji) 

oceniany jest, co najmniej na”- „ pięć minusów jest równoważne jednej ocenie ndst, lub 

uczeń może otrzymać bezpośrednio ocenę  niedostateczną za brak notatki( czyli pracy na 

lekcji). 

– nieobecność ucznia na lekcji zobowiązuje go do uzupełnienia materiału we własnym 

zakresie. 

- nauczyciel ocenia poprawność odpowiedzi i wystawia oceny zgodnie z następującą skalą: 

* sprawdzian podsumowujący, praca klasowa: 

0% - 30%  - niedostateczny 

31%- 50% - dopuszczający 

51%- 75% - dostateczny 

76%- 90% - dobry 

91%- 99%  - bardzo dobry 

100% - celujący 

*kartkówka: 

0%-31%- niedostateczny 

32%- 50%- dopuszczający 

51%- 75% dostateczny 

76%- 90%- dobra 
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91%- 100% bardzo dobry 

W kartkówce mogą występować dodatkowe pytania lub zadania na ocenę celującą. 

Nauczyciel może stosować w ocenianiu osiągnięć ucznia oceny cyfrowe z plusem (np.4+), 

Jeśli osiągnięcia ucznia przekraczają połowę przedziału procentowego przewidzianego dla 

danej oceny, przy czym dotyczy to tylko ocen cząstkowych. Ocena klasyfikacyjna (okresowa 

lub roczna) jest bez plusów. 

Określenie pojęć zgodnie z WSO:   

 

- praca klasowa- z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana i 

zapowiedziana z dwutygodniowym wyprzedzeniem, 

- test- praca pisemna zawierająca zadania zamknięte i otwarte, przeprowadzona w zamian za 

pracę klasową i na takich samych zasadach, 

- sprawdzian- obejmuje materiał z 3-5 jednostek lekcyjnych ( zapowiedziany na ostatniej 

lekcji), 

- kartkówka- niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1- 3 ostatnich jednostek 

lekcyjnych, 

– prace domowe ucznia, zeszyt przedmiotowy- podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze 

ocenie. 

 

Skala ocen: 

a) Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne półroczne i oceny roczne ustala się w stopniach 

według następującej skali: 

- ocena celująca- 6 

- ocena bardzo dobra- 5 

- ocena dobra- 4 

- ocena dostateczna- 3 

- ocena dopuszczająca- 2 

– ocena niedostateczna – 1 
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b) Stosuje się określoną wagę ocen dla poszczególnych form aktywności ucznia oraz 

sposobu zapisu w dzienniku elektronicznym: 

- praca klasowa- 10 

- sprawdzian- 6 

- kartkówka- 3 

- praca samodzielna na lekcji- 4 

- odpowiedzi ustne- 5 

- praca domowa- 3 

- aktywność na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych- 4 

- praca w grupach- 4 

- prace długoterminowe- 6 

– pomoce szkolne, doświadczenia- 5 

 

OCENIANIE W OPARCIU O OPINIE I ORZECZENIA 

Uczniowie z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w której 

istnieje konieczność dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości 

ucznia oceniani są zgodnie z zaleceniami. Uczniom tym modyfikuje się typ pracy na lekcji 

oraz sposób sprawdzania wiadomości. 

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów  z dysfunkcją i dostosowaniem nauczyciel stosuje 

następujące zasady przeliczania punktów: 

poniżej 19 % - ndst 

20-39% -dopuszczająca 

40- 54% - dostateczna 

55- 70% - dobra 

71-89% bardzo dobra 

90-100% celująca 
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ZASADY POPRAWIANIA OCEN 

 

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych według następujących zasad: 

- wszystkie prace klasowe  - po ustaleniu terminu z nauczycielem 

- kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe i pozostałe formy aktywności- nie 

podlegają poprawie 

2. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy klasowej w 

wyznaczonym terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jej na lekcji, na której 

uczeń jest obecny. 

3. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach piszą je na żądanie nauczyciela w możliwie 

najkrótszym terminie( w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia, w który nauczyciel 

poinformuje uczniów o ich wynikach) 

4. Po upływie terminu poprawy uczeń może poprawić tylko najniższe oceny (1, 1+) w 

trybie ustalonym przez nauczyciela. 

5. Poprawione prace klasowe oddawane są w terminie do dwóch tygodni. 

Uwaga: możliwość poprawy sprawdzianu nie oznacza że uczeń ma dwa podejścia do 

jednego sprawdzianu, nauczyciel ustala termin poprawy dla wszystkich. 

5. Pilnowanie terminów pisania i zaliczania sprawdzianów jest sprawą ucznia, nauczyciel 

nie ma obowiązku przypominania uczniowi o niezaliczonych sprawdzianach ani 

terminach ich zaliczeń. 

6. Prace przechowywane przez nauczyciela mogą być udostępnione uczniowi lub jego 

rodzicom w trybie zapisanym w Statucie Szkoły. 

USTALENIA KOŃCOWE 

1) Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2) Oceny są jawne. 

3) Uczeń powinien być oceniany systematycznie 

4) Nie będzie pozytywnie oceniany uczeń,  który uchyla się od oceniania. 

5) Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów 

poprawkowych czy zaliczeniowych. 

6) Przy ocenianiu,  nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 
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7) Jeżeli przewidywaną oceną półroczną lub roczną jest ocena 

niedostateczna, nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia, a poprzez wychowawcę 

rodziców 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną. 

8) Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena 

niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z 

zasadami określonymi w WSO. 

Nauczyciel fizyki: Elżbieta Szumowska 

  


