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Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
rozróżnia i wymienia podstawowe pojęcia fizyczne i astronomiczne; 
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 samodzielnie lub trudniejsze w grupach; 
opisuje doświadczenia i obserwacje przeprowadzane na lekcji i w domu; 
wymienia zasady bhp obowiązujące w pracowni fizycznej oraz w trakcie obserwacji 
pozaszkolnych. 
 
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 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. 
 
Na ocenę celującą uczeń: 
– rozwiązuje trudne zadania problemowe, rachunkowe i doświadczalne o stopniu trudności 
odpowiadającym konkursom przedmiotowym. 
 



A. Uczeń może otrzymać oceny za: 

 wypowiedź ustną na lekcjach bieżących, powtórzeniowych i systematyzujących, 
 prace klasowe sprawdzające znajomość treści programowych i umiejętności uczniów, 
 kartkówkę sprawdzającą materiał z 3 ostatnich lekcji, 
 aktywność na lekcji, 
 notatki sporządzone na lekcjach np. z wykorzystaniem tekstu źródłowego, 
 prace domowe. 

 
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 
Z PRZEDMIOTU FIZYKA 
 
 Ocena wiedzy i umiejętności ucznia powinna być jawna, obiektywna, rzetelna, zgodna 

z obowiązującymi, znanymi uczniom wymaganiami edukacyjnymi. 
 Ocena powinna motywować do rozwoju intelektualnego i wspierać rozwój emocjonalny 

uczniów, zachęcać do podejmowania nowych zadań i doskonalenia swoich umiejętności. 
 Ocenianiu podlegają: 
 różne przejawy aktywności intelektualnej, w tym rozumienie tekstów, uczestniczenie 

w dyskusjach, praca indywidualna i zespołowa, 
 posiadane wiadomości i umiejętności oraz umiejętność ich zaprezentowania, 
 umiejętność gromadzenia informacji z różnych źródeł, w tym z Internetu 

i oprogramowania komputerowego, 
 Oceny uczeń otrzymuje za: 

 odpowiedzi ustne, 
 kartkówki, 
 sprawdziany (pisemne i praktyczne), 
 aktywność na lekcjach i poza lekcjami, 
 prezentacje, 
 prace grupowe i indywidualne na zajęciach lekcyjnych. 

 Odpowiedzi ustne są jedną z form sprawdzania wiadomości uczniów, przy których 
przestrzegane są następujące ustalenia: 

 uczeń może być pytany z trzech ostatnich lekcji, 
 atmosfera odpowiedzi ustnych powinna sprzyjać możliwościom pełnego 

wykazania się przez ucznia zdobytymi umiejętnościami i opanowaną wiedzą, 
 wystawiona ocena jest krótko uzasadniona przez nauczyciela, 
 pytanie na lekcji powtórkowej musi być zapowiedziane tydzień wcześniej, 

uczniowie nie mogą wtedy zgłaszać nieprzygotowania do lekcji, 
 uczeń ma prawo poprawić ocenę z odpowiedzi ustnej w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem. 
 Kartkówki są niezapowiedzianą LUB zapowiedzianą  wcześniej formą sprawdzania 

wiadomości  wszystkich uczniów z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji. Przy 
organizowaniu kartkówek przestrzega się następujących zasad: 

 kartkówki trwają od 10 do 15 minut, 
 kartkówki są jedyną formą pytania z przedmiotu w danym dniu, 
 uczeń ma prawo poprawić ocenę z kartkówki w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem, 
 Prace pisemne nauczyciel ocenia w ciągu 2 tygodni i uzasadnia ocenę ustnie 

w odniesieniu do wymagań edukacyjnych 
  



B. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe i służą do sprawdzania wiadomości 
z danego działu. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn 
losowych nie może napisać go z klasą, pisze go obowiązkowo w terminie 
i w sposób ustalonym z nauczycielem. Przy organizowaniu sprawdzianów 
pisemnych przestrzega się następujących zasad: 

 sprawdzian jest jedyną formą sprawdzania wiadomości z tego przedmiotu 
w danym dniu 

 sprawdzian jest zapowiedziany z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem 
(nauczyciel na tydzień przed jego terminem określi treści i umiejętności objęte 
diagnozą oraz przeprowadzi lekcję utrwalającą.), 

 ocena wpisana do dziennika lekcyjnego w ciągu 2 tygodni, ustnie lub pisemnie 
uzasadniona w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, 

 uzupełnienie braków  może odbyć się w terminie i sposobie uzgodnionym 
z nauczycielem, 

 pytania (zadania) dla uczniów poprawiających lub piszących sprawdzian dotyczą 
tego samego zakresu tematycznego (taki sam stopień trudności) jednak są inne niż 
w pierwszej wersji, 

 uczeń i jego rodzice mogą otrzymać sprawdzian do wglądu tylko na terenie szkoły 
w obecności nauczyciela, po czym jest on przechowywany przez nauczyciela do 
końca roku szkolnego, 

 uczeń, korzystający na sprawdzianie pisemnym z pomocy  niedozwolonej 
otrzymuje ocenę niedostateczną, 

 W procesie oceniania wiedzy i umiejętności uczniów obowiązują następujące ustalenia: 
 uczniowi przysługuje prawo zgłoszenia nieprzygotowania do sprawdzianu lub 

kartkówki po chorobie trwającej co najmniej 2 tygodnie, 
 uczeń nieobecny na lekcji bez względu na przyczynę nieobecności ma obowiązek 

dowiedzieć się od innych uczniów, jaki materiał został zrealizowany przez 
nauczyciela i uzupełnić zaległości, 

 uczeń, który odmówi pisania lub wykonania ćwiczeń (pracy), otrzymuje ocenę 
niedostateczną 

 w ciągu semestru uczeń powinien otrzymać minimum 3 oceny (obowiązuje 
różnorodność form oceniania), 

 uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe 
zlecone przez nauczyciela, 

 uczeń który opuścił więcej niż 50 % zajęć z przedmiotu może być 
niesklasyfikowany, 

 oceny z przedmiotu FIZYKI mają taką samą wagę (oceniamy postęp ucznia 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ) z dnia 10 czerwca 2015 
r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Zasady dotyczące oceniania reguluje Statut 
Szkoły. Ponadto wystawiane Uczniom oceny  z przedmiotu FIZYKA  powinny być 
opisane datą i skrótami: 

ODP– odpowiedź ustna 
S – sprawdzian 
K – kartkówka 
ZG– praca w grupach 
PT – praca z tekstem 

 


