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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z FIZYKI 

 
Nauczyciel: Marzena Knap 
Klasy: 7 b, 8 a, 8 b, 8 c 

Obowiązkowe wyposażenie ucznia: podręcznik, zeszyty przedmiotowe, ołówki, kredki  
(dwa kolory), linijka, ekierka, kątomierz, gumka, cyrkiel. 
 

I. SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

Poziom Forma sprawdzania Częstość -  I 
semestr 

Częstość – II 
semestr 

główny Prace klasowe (testy) 3 3 

Odpowiedzi ustne lub pisemne - 
kartkówki  
(3 ostatnie lekcje) 

3-4 3-4 

Prezentacje multimedialne, graficzne 
(plakat) 
- wyk. samodzielnie 

1 1 

uzupełniający Prace domowe 2 - 3 2 - 3 

Praca na lekcji - prace w grupach lub 
indywidualne 

3-4 3-4 

Aktywność 2 2 

 

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności na poziomie uzupełniającym może ulec zmianie  
w zależności od potrzeb indywidualnych ucznia. 

II. OCENIANIE 

1. Główne zasady:  

Skala ocen 

• celujący – 6, 

• bardzo dobry – 5, 

• dobry – 4, 

• dostateczny – 3 

• dopuszczający -2, 

• niedostateczny – 1 
Procentowe przeliczenie punktów na ocenę: 

• Celujący – 100% – 96% 

• Bardzo dobry – 95% - 90% 

• Dobry – 89% - 71% 

• Dostateczny – 70% - 50% 

• Dopuszczający – 49% - 30% 

• Niedostateczny – 29% - 0% 
Kategoria i waga ocen: 
1. Praca klasowa – 10 
2. Sprawdzian – 8 
3. Kartkówka – 7 
4. Odpowiedź ustna – 7 
5. Praca domowa  - 4 
6. Praca na lekcji – 5 
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7. Praca dla chętnych – 7 
2. Kryteria oceniania na poszczególne oceny 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w 
sytuacjach nietypowych, 

• formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy  zjawisk i procesów fizycznych,  

• biegle posługuje się językiem przedmiotu,  

• udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,  

• swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,  osiąga sukcesy w konkursach 
szkolnych i pozaszkolnych 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,  

• stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je w praktyce,  

•  wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,  

•  interpretuje wykresy,  

•  uogólnia i wyciąga wnioski,  

•  podaje nie szablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie,  

•  rozwiązuje nietypowe zadania,  

•  operuje kilkoma wzorami,  

•  potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, wyciągnąć 
wnioski, wskazać źródła błędów,  

• poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,  

• udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe. 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,  

•  rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je przekształcać,  

•  sporządza wykresy,  

•  podejmuje próby wyprowadzania wzorów,  

•  rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,  

•  przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,  

•  rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również 
na podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),  

•  potrafi sporządzić wykres danych zależnosci. 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,  

• zna prawa i wielkości fizyczne,  

•  podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,  

• opisuje proste zjawiska fizyczne,  

•  ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce,  

•  podaje podstawowe wzory,  

•  podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,  

•  stosuje prawidłowe jednostki,  

•  udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,  

•  zna definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń ,który nie opanował wiadomości i umiejętności 
niezbędnych na dalszym etapie kształcenia. 
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3. Zasady przeprowadzania i oceniania prac klasowych: 

Ocenianie prac klasowych (testów) 

• Praca klasowa (test) jest zapowiadana 7 dni przed terminem pisania (ustnie i zapis w 
dzienniku elektronicznym). 

• Uczeń, który ściągał oddaje pracę i otrzymuje ocenę niedostateczną (nie ma możliwości 
poprawienia oceny). 

• Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie ma obowiązek napisać pracę w 
ciągu 2 tygodni od momentu oddania ocenionych przez nauczyciela prac (termin ten 
może ulec wydłużeniu po bardzo długiej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole)- 
kryteria ocen nie zmieniają się. 

• Uczeń ma możliwość poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od 
momentu oddania ocenionych przez nauczyciela prac (termin ten może ulec wydłużeniu 
po bardzo długiej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole)- kryteria ocen nie zmieniają 
się. 

• Nauczyciel wobec ucznia, który świadomie unika pisania pracy klasowej (nie przyszedł  
w wyznaczonym terminie) nie stosuje tygodniowego terminu zapowiedzi zaliczenia  testu. 
Uczeń jest zobowiązany napisać go  na najbliższej lekcji (przy odmowie napisania 
otrzymuje ocenę niedostateczną z danego działu) napisanie pracy klasowej (testu)  
z danego zakresu Podstawy Programowej jest obowiązkowe. 

• Punktacja za prace pisemne jest przeliczana na stopnie szkolne: 
 
100% - 96% - celujący 
95% -90% - bardzo dobry 
89% - 71% - dobry 
70%- 50% - dostateczny 
49% - 30% - dopuszczający 
29% - 0% - niedostateczny 
 

4. Zasady przeprowadzania i oceniania kartkówek/sprawdzianów: 

Sprawdzian 

• obejmuje dział lub fragment, 

• danego działu (powyżej 4 jednostek 
tematycznych), 

• zapowiedziany tydzień przed terminem 
i wpisany do dziennika, 

• informacjao o ocenie pisemna  
na pracy. 

• sprawdzenie i oddaniew ciągu 2 
tygodni, 

• uczeń może poprawić ocenę w terminie 
ustalonym z nauczycielem, nie później 
niż 2 tygodnie od sprawdzenia  
i omówienia sprawdzianu 

Kartkówka 

(10 min) 

• obejmuje materiał z trzech tematów, 
nie musi być zapowiadana, 

• informacja o ocenie pisemna 
 na kartkówce 

• sprawdzenie i oddanie w ciągu 
tygodnia, 

• uczeń może poprawić ocenę w terminie 
ustalonym z nauczycielem, nie później 
niż 2 tygodnie od sprawdzenia  
i omówienia. 

 

5. Ocenianie prac domowych: obejmuje rozwiązania zadania domowego przez ucznia w domu, 

• sprawdzane jest wykonanie pracy domowej u wybranych losowo  uczniów, bądź całej klasy, 

• nie każda praca domowa musi być oceniona (oceniane jest tylko kilka prac na jednej lekcji).  

• jeżeli kilkoro uczniów ma jednakowe prace domowe otrzymują ocenę niedostateczną, 
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• za niewykonanie pracy domowej lub brak zeszytu przedmiotowego z pracą domową uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną, chyba że zgłosił przed lekcją nieprzygotowanie. 
6. Ocenianie odpowiedzi ustnych: obejmuje treści trzech ostatnich tematów. Nieobecność ucznia 

na lekcji nie zwalnia go z przygotowania się do niej i możliwości odpowiedzi. 

Przy ocenianiu bierze się pod uwagę: 

• posługiwanie się terminologią i pojęciami  fizycznymi, 

• umiejętne wypowiadanie się zgodnie z tematem poprawność merytoryczną 
 samodzielność wypowiedzi i swobodę wypowiedzi. 

 
Ocenianie prezentacji multimedialnych: obejmuje estetyczne i  logiczne zaprezentowanie 
odpowiednich treści materiału, przy ocenianiu bierze się pod uwagę te same kryteria jak przy 
odpowiedzi ustnej. 

Ocenianie aktywności:  

• udzielanie prawidłowych odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania na lekcji, 
wykonanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych, 

• osiągnięcie w konkursach fizycznych przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi. 

 
III. WYKORZYSTANIE NIEPRZYGOTOWAŃ DO LEKCJI 

Uczeń może być raz w półroczu nieprzygotowany do zajęć (nie dotyczy prac klasowych, 
sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek), co zgłasza po wejściu do sali. 

IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN 

Uczeń ma prawo do poprawy  oceny niedostatecznej i wyższej w przeciągu tygodnia od jej uzyskania, 
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (z wyjątkiem pracy klasowej – patrz ocenianie prac 
klasowych). 
- poprawa oceny niedostatecznej z pracy domowej następuje  przez wykonanie następnej pracy 
domowej  
- poprawienie oceny oznacza, ze nie uwzględnia się jej przy wystawianiu oceny śródrocznej/rocznej 

V.       ZASADY WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH/ ROCZNYCH 

 Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę oceny 
cząstkowe. Przy ustalaniu oceny rocznej uwzględnia się wszystkie oceny, które uczeń uzyskał 
 w ciągu całego roku szkolnego. 

VI. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ (opinie, orzeczenia, praca z uczniem zdolnym) 

W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce uniemożliwiające 
sprostanie wymogom edukacyjnym wynikającym z realizowanego Podstawy Programowej, 
potwierdzone pisemna opinią poradni psychologiczno -pedagogicznej stosuje się: 

• dostosowanie wymagań edukacyjne do indywidualnych możliwości ucznia,  

• dobór metod i form oceniania do indywidualnych możliwości ucznia,  

• podczas odpowiedzi ustnych dłuższe oczekiwanie na odpowiedź, powtórzenie pytania, 
precyzowanie jasno i krótko pytania, naprowadzanie,  

• podczas robienia notatek - ograniczenie do najistotniejszych wiadomości,  

• wydłużenie czasu pracy przy pisemnych formach wypowiedzi,  

• zmniejszenie ilości zadań, 

• ocenianie prac pisemnych tylko pod względem zawartości merytorycznej, poziom 
graficzny pisma i estetyka nie mają wpływu na ocenę;  
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Uczeń zdolny 

• poszerzenie zainteresowań i umiejętności ucznia poprzez udział w przedsięwzięciach szkolnych 
i pozaszkolnych;  

• indywidualizacja procesu dydaktycznego podczas zajęć edukacyjnych poszerzenie treści, 
wzbogacenie;  

• przygotowanie ucznia do udziału w konkursach;  

• współpraca z wychowawcą ucznia, pedagogiem, rodzicami w celu zapewnienia uczniowi 
zdolnemu harmonijnego rozwoju umysłowego i psychofizycznego;  

• promowanie ucznia i jego osiągnięć na terenie szkoły i poza nią.  
 

VII. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH UCZNIÓW 

1. Konsultacje, spotkania indywidualne z nauczycielem przedmiotu na prośbę rodziców, opiekunów 
lub nauczyciela. 

2. Zebrania z rodzicami podczas spotkań z wychowawcą klasy  
3. Dziennik elektroniczny 
 
 


