
ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA UCZNIA Z FIZYKI                 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości z uwzględnieniem      

możliwości intelektualnych i zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

 

2. Praca klasowa obejmuje zakres jednego działu, jest poprzedzona lekcją powtórzeniową i zapowiedziana 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

 

3. Kartkówki trwają ok 15 min. obejmują materiał co najwyżej z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być 

zapowiedziane i nie mogą być poprawiane. 

 

4. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Nienapisanie pracy jest równoznaczne z otrzymaniem za nią oceny niedostatecznej. Jeżeli nieobecność 

na pracy klasowej została usprawiedliwiona, uczeń nie traci prawa jej poprawy. W przypadku 

nieusprawiedliwionej nieobecności – uczeń nie może poprawiać pracy pisanej w drugim terminie. 

 

5. Pracę klasową napisaną na  ocenę niedostateczną  można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa 

się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz.  

 

6. Nieusprawiedliwiona nieobecność na poprawie pracy klasowej uniemożliwia uczniowi ponowną 

poprawę oceny. 

 

7. Uczeń, który pracę klasową będzie pisał niesamodzielnie otrzymuje ocenę niedostateczną bez 

możliwości jej poprawy. 

 

8. W przypadku dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności ucznia, może on uzgodnić z nauczycielem czas 

potrzebny na nadrobienie zaległego materiału. 

 

9. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji.  

 

10. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje  za każde następne  nieprzygotowanie 

się ocenę niedostateczną. 

 

 

11. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

 

 prace klasowe, 

 kartkówki, 

 prace domowe, prace długoterminowe, 

 odpowiedź, praca na lekcji, praca w grupie 

 przygotowanie do lekcji 

 inne formy aktywności, np.: udział w konkursach fizycznych, wykonywanie 

dodatkowych prac domowych,  

 

12. Odpowiedzi krótkie, uzupełniające czyjąś wypowiedź mogą być oceniane plusami. Nieznajomość 

podstawowych praw, reguł, jednostek jest oceniane minusami. 

 5 plusów – ocena bardzo dobra 

 3 minusy – ocena niedostateczna 

13. Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są na stopnie wg następującej skali: 

 

          100% - 99%   ocena celująca 

           98% - 85%     ocena bardzo dobra 

           84% - 70%     ocena dobra 

           69% - 51%     ocena dostateczna 

           50% - 31%     ocena dopuszczająca 

           30% - 0%       ocena niedostateczna 

 

 

14. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną w I semestrze, ma obowiązek w przeciągu  14 dni 

roboczych zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu i formy zaliczenia semestru. Zakres 

materiału realizowany w I semestrze uczeń ma zaliczyć do końca marca. 

 

15. Dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu rodziców wyłącznie na terenie 

szkoły.  

 



16. Kryteria oceniania.  

  

   Ocena niedostateczna: Uczeń nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych.  

   Ocena dopuszczająca:  

a) uczeń wykazuje znajomość podstawowych wzorów i praw fizycznych;  

b) uczeń sam lub z pomocą nauczyciela potrafi wykorzystywać prawa i wzory do rozwiązywania prostych 

problemów fizycznych i zadań;  

c) uczeń wykazuje znajomość podstawowych teorii i modeli fizycznych przy jednoczesnym braku umiejętności 

ich matematycznego uzasadnienia;  

d) uczeń sam lub z pomocą nauczyciela potrafi wykorzystywać wiedzę do opisu i wyjaśnienia prostych zjawisk i 

procesów fizycznych;  

e) uczeń ma problemy z właściwym stosowaniem podstawowej terminologii fizycznej; Ocena dostateczna:  

a) uczeń wykazuje pełną znajomość praw fizycznych i wzorów;  

b) uczeń sam lub z pomocą nauczyciela potrafi wykorzystywać prawa i wzory do rozwiązywania typowych 

problemów fizycznych i zadań;  

c) uczeń wykazuje znajomość podstawowych teorii i modeli fizycznych i posiada umiejętności matematycznego 

uzasadnienia mniej skomplikowanych z nich;  

d) uczeń potrafi wykorzystywać wiedzę do opisu i wyjaśnienia prostych zjawisk i procesów fizycznych;  

e) uczeń nie ma problemów z właściwym stosowaniem podstawowej terminologii fizycznej; Ocena dobra:  

a) uczeń wykazuje znajomość wzorów i praw fizycznych;  

b) uczeń sam potrafi wykorzystywać prawa i wzory do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i zadań 

a z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy nietypowe;  

c) uczeń wykazuje znajomość teorii i modeli fizycznych i posiada umiejętność ich matematycznego 

uzasadnienia;  

d) uczeń potrafi wykorzystywać wiedzę do opisu i wyjaśnienia zjawisk i procesów fizycznych wykazując się 

umiejętnością kojarzenia faktów i wnioskowania logicznego;  

e) uczeń nie ma problemów z właściwym stosowaniem terminologii fizycznej.  

Ocena bardzo dobra:  

a) uczeń wykazuje znajomość wzorów i praw fizycznych;  

b) uczeń sam potrafi wykorzystywać prawa i wzory do rozwiązywania problemów fizycznych i zadań, także 

nietypowych;  

c) uczeń wykazuje znajomość teorii i modeli fizycznych i posiada umiejętność ich matematycznego 

uzasadnienia;  

d) uczeń potrafi wykorzystywać wiedzę do opisu i wyjaśnienia zjawisk i procesów fizycznych wykazując się 

umiejętnością kojarzenia faktów i wnioskowania logicznego także wtedy gdy wymaga to wykorzystania 

wiedzy z różnych działów fizyki i innych nauk;  

e) uczeń nie ma problemów z właściwym stosowaniem terminologii fizycznej;  

Ocena celująca: Uczeń wykazuje znajomość materiału wykraczającą poza program nauczania i umiejętność 

rozwiązywania problemów o wysokiej skali trudności lub odnosi sukcesy w konkursach i Olimpiadzie 

Fizycznej (po spełnieniu warunków na ocenę bardzo dobrą).  


