
FIZYKA  
 
I Specyfika oceniania przedmiotowego 
Ocenianie przedmiotowe obejmuje: 
a)ocenianie wspieraj ące , którego celem jest niesienie uczniowi pomocy 
w uczeniu si ę. Wskazujemy mocne i słabe strony ucznia po to aby 
niwelowa ć niedoci ągni ęcia. Takie ocenianie stosuje si ę w ka żdym 
momencie procesu nauczania i wpisywane oceny s ą na niebiesko. 
b)ocenianie sumuj ące , którego celem jest podsumowanie osi ągni ęć 
ucznia. Stosujemy je po zako ńczeniu danej partii materiału, cyklu 
kształcenia. Oceny sumuj ące wpisywane s ą na czerwono. 
II Wymagania przedmiotowe po etapie 
a)według zał ączonych wymaga ń na poszczególne oceny , a ponadto ocen ę 
celuj ącą otrzymuje ucze ń, który dysponuje wiedz ą i umiej ętno ściami 
znacznie wykraczaj ącymi poza obowi ązuj ący program i twórczo rozwija 
własne uzdolnienia. Bierze udział w konkursach z fi zyki osi ągaj ąc 
dobre wyniki. 
b)na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Peda gogicznej  mo żliwe 
jest, zindywidualizowanie wymaga ń programowych i ich obni żenie w 
stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe.      
Sprawdzanie osi ągni ęć uczniów jest poprzedzone wcze śniejszym 
ustaleniem wymaga ń oddzielnie dla ka żdego pozytywnego stopnia,      
czyli wymaga ń na stopie ń dopuszczaj ący(wymagania konieczne), 
dostateczny (wymagania podstawowe), dobry (wymagani a rozszerzaj ące), 
bardzo dobry i celuj ący (wymagania dopełniaj ące).  
Na stopie ń niedostateczny wymaga ń nie ustala si ę. 
Wymagania konieczne (K)  - dotycz ą zapami ętania wiadomo ści, czyli 
gotowo ści ucznia do przypomnienia sobie tre ści podstawowych praw 
fizyki, podstawowych wielko ści fizycznych, najwa żniejszych zjawisk 
fizycznych. Ucze ń potrafi rozwi ązywać przy pomocy nauczyciela  
zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopn iu trudno ści. 
Zdobyte wiadomo ści i umiej ętno ści s ą niezb ędne do dalszego 
kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu codziennym. 
Wymagania podstawowe (P)  - dotycz ą zrozumienia wiadomo ści. Oznacza to, 
że ucze ń potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela: wyja śni ć, od 
czego zale żą podstawowe wielko ści fizyczne (np. g ęsto ść, praca, 
rezystancja itp.), zna jednostki tych wielko ści, zna i potrafi 
wyja śni ć poznane prawa fizyki, umie je potwierdzi ć odpowiednimi,  
prostymi eksperymentami (np. prawo grawitacji, praw o Archimedesa, 
prawo Ohma). 
Wymagania rozszerzaj ące (R)  - dotycz ą stosowania wiadomo ści i 
umiej ętno ści w sytuacjach typowych. Oznacza to opanowanie prz ez ucznia 
umiej ętno ści praktycznego posługiwania si ę wiadomo ściami, które s ą 
pogł ębione i rozszerzone w stosunku do wymaga ń podstawowych  
(np. obliczanie warto ści wielko ści fizycznej według wzoru: g ęsto ści, 
siły, mocy, nat ężenia pr ądu itp.), ucze ń potrafi samodzielnie 
rozwi ązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, zaplanowa ć i 
wykona ć proste do świadczenie, korzystaj ąc przy tym ze słowników, 
tablic i innych pomocy naukowych. 
Wymagania dopełniaj ące (D)  - dotycz ą stosowania wiadomo ści i 
umiej ętno ści w sytuacjach  
problemowych (np. szczegółowa analiza procesów fizy cznych), w 
projektowaniu i wykonywaniu do świadcze ń potwierdzaj ących prawa 
fizyczne, rozwi ązywaniu zło żonych zada ń rachunkowych  
(wyprowadzanie wzorów, analiza wykresów) oraz przed stawionych 
wiadomo ści ponadprogramowych  
zwi ązanych tematycznie z tre ściami nauczania. 
 
 



 
A wi ęc: 
Ocenę celuj ącą otrzymuje ucze ń, który: 
- posiada wiadomo ści i umiej ętno ści wykraczaj ące poza program 
nauczania, 
- potrafi stosowa ć wiadomo ści w sytuacjach nietypowych (problemowych), 
- umie formułowa ć problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych 
zjawisk, 
- umie rozwi ązywać problemy w sposób nietypowy, 
- osi ąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych, 
- sprostał wymaganiom KPRD. 
Ocenę bardzo dobr ą otrzymuje ucze ń, który: 
- w pełnym zakresie opanował wiadomo ści i umiej ętno ści programowe, 
- zdobyt ą wiedz ę potrafi zastosowa ć w nowych sytuacjach, 
- jest samodzielny - korzysta z ró żnych źródeł wiedzy, 
- potrafi zaplanowa ć i przeprowadzi ć do świadczenia fizyczne, 
- rozwi ązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe, 
- sprostał wymaganiom KPRD. 
Ocenę dobr ą otrzymuje ucze ń, który: 
- opanował w du żym zakresie wiadomo ści okre ślone programem nauczania, 
- poprawnie stosuje wiadomo ści do rozwi ązywania typowych zada ń lub 
problemów, 
- potrafi wykona ć zaplanowane do świadczenie z fizyki, rozwi ązać proste 
zadanie lub problem, 
- sprostał wymaganiom KPR. 
Ocenę dostateczn ą otrzymuje ucze ń, który: 
- opanował w podstawowym zakresie wiadomo ści i umiej ętno ści okre ślone 
programem, 
- potrafi zastosowa ć wiadomo ści do rozwi ązywania zada ń z pomoc ą 
nauczyciela, 
- potrafi wykona ć proste do świadczenie fizyczne z pomoc ą nauczyciela, 
- zna podstawowe wzory i jednostki wielko ści fizycznych, 
- sprostał wymaganiom KR 
Ocenę dopuszczaj ącą  otrzymuje ucze ń, który: 
- ma braki w wiadomo ściach i umiej ętno ściach okre ślonych programem, a 
braki te nie  
przekre ślaj ą możliwo ści dalszego kształcenia, 
- zna podstawowe prawa i wielko ści fizyczne, 
- potrafi z pomoc ą nauczyciela wykona ć proste do świadczenie fizyczne. 
- sprostał wymaganiom K. 
Ocenę niedostateczn ą otrzymuje ucze ń, który: 
- nie opanował tych wiadomo ści i umiej ętno ści, które s ą konieczne do 
dalszego kształcenia, 
-nie potrafi rozwi ązać zada ń teoretycznych lub praktycznych o 
elementarnym stopniu trudno ści,  
nawet z pomoc ą nauczyciela, 
- nie zna podstawowych praw, poj ęć i wielko ści fizycznych. 
III Przedmiot oceny 
 
Ocenianiu podlega ć b ędą: 
a)wypowiedzi ustne – przy odpowiedziach obowi ązuje znajomo ść materiału 
z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtó rzeniowych z całego 
zakresu. 
b)sprawdziany pisemne – przeprowadzane po zako ńczeniu ka żdego działu,  
zapowiadane tydzie ń wcze śniej. 
c)kartkówki obejmuj ące materiał z trzech ostatnich lekcji i mog ą by ć 
nie zapowiadane. 
d)prace domowe. 
e)aktywno ść na lekcji. 
f)prace dodatkowe ( schematy, plansze, rysunki, wyk resy i inne )  
 



IV Ocenianie na fizyce obejmuje: 
a)znajomo ść i rozumienie poj ęć, 
b)znajomo ść i umiej ętno ść stosowania praw, 
c)znajomo ść podstawowych jednostek i wzorów przy rozwi ązywaniu 
standartowych zada ń, 
d)umiej ętno ść rozwi ązywania zada ń praktycznych, wi ążących nabyte 
wiadomo ści i umiej ętno ści z życiem codziennym i innymi dziedzinami 
nauki, 
e)opanowanie materiału z semestru czy roku, 
f)umiej ętno ść posługiwania si ę j ęzykiem fizyki, korzystania z tekstu 
fizycznego, 
g) uczestnictwo w lekcjach, pracy pozalekcyjnej kon kursach. 
 
V Kryteria oceniania 
 
1. Kryteria oceny odpowiedzi ustnej: 
a) zakres wiadomo ści lub umiej ętno ści, 
b) adekwatno ść odpowiedzi do pytania, 
c) umiej ętno ść posługiwania si ę j ęzykiem fizyki. 
 
2. Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej: 
a) wła ściw ą analiz ę zadania, 
b) wyszukanie danych i szukanych, 
c) ustalenie sposobu rozwi ązania, 
d) wła ściwe rozwi ązanie z obliczeniem na jednostkach, 
e) estetyka pracy, 
f) podanie odpowiedzi lub wniosku         
g)  sprawdzenie z warunkami zadania, 
 
W przypadku sprawdzianów pisemnych przyjmuje si ę skal ę punktow ą 
przeliczan ą na ocen ę cyfrow ą . 
 
91%  - 100%  punktów  =   bdb 
81%  -  90%  punktów  = + db 
71%  -  80%  punktów  =   db 
61%  -  70%  punktów  = + dst 
50%  -  60%  punktów  =   dst 
30%  -  49%  punktów  =   dop 
 0%  -  29%  punktów  =   ndst 
 
3.Wystawienie oceny semestralnej i ko ńcoworocznej 
Wystawienie oceny semestralnej i ko ńcoworocznej dokonuje si ę na 
podstawie ocen cz ąstkowych, przy czym wi ększ ą wag ę maj ą oceny ze 
sprawdzianów, w drugiej kolejno ści s ą odpowiedzi ustne i kartkówki. 
Pozostałe oceny s ą wspomagaj ące. 
 
VI Sposoby gromadzenia informacji o uczniu 
Dziennik lekcyjny w którym wprowadzamy nast ępuj ący zapis: 
a) odpowied ź, b) klasówki, c) zadania  
Sprawdziany i inne prace pisemne s ą gromadzone przez nauczyciela  
i przechowywane w szkole do ko ńca danego roku szkolnego. 
 
VII Sposoby udost ępniania informacji o osi ągni ęciach ucznia 
O ocenach cz ąstkowych lub ko ńcowych informuje rodziców: 
- wychowawca klasy na zebraniach rodzicielskich lub  w czasie 
indywidualnych spotka ń, 
- nauczyciel ucz ący czasie dy żurów nauczycielskich.  
- oceny cz ąstkowe s ą wpisywane do zeszytu przedmiotowego ucznia. 


