
 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA FIZYKA  

 
 

1. I. Cele edukacyjne :  

2. Budzenie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody.  

3. Rozumienie zjawisk fizycznych w otaczającym świecie. 

4. Rozumienie podstawowych praw opisujących przebieg zjawisk fizycznych, astronomicznych w przyrodzie. 

5. Posługiwanie się elementarnymi wiadomościami z dziedziny fizyki do rozwiązywania prostych i typowych problemów w praktyce życia codziennego. 

6. Rozwijanie zainteresowań uczniów pragnących pogłębić wiedzę z fizyki. 

7. Wdrażanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy. 

8. Uświadomienie znaczenia nauk przyrodniczych na podstawie fizyki i astronomii w procesie rozwoju cywilizacji. 

9. Nabycie umiejętności i nawyku postępowania zgodnego z zasadami dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska. 

 

 

II. Przedmiotem oceny ucznia są :  

1. Wiadomości i umiejętności, których zakres jest określony programem. Wymagania edukacyjnych zostały określone i podane przez nauczyciela na 

początku roku szkolnego. 

2. Wszelkie formy aktywności ucznia: 

 praca na lekcjach 

 samodzielne rozwiązywanie zadań, problemów - stosowanie odpowiednich metod w oparciu o poznane prawa; 

 umiejętna obserwacja oraz interpretacja doświadczeń; 

 przeprowadzanie eksperymentów fizycznych; 

 praca pozalekcyjna. 

 

 

III. Formy sprawdzania osiągnięć ucznia : 

 sprawdziany pisemne (w tym testy dydaktyczne) , 



  kartkówki,  

 odpowiedź ustna,  

 obserwacja pracy uczniów (w tym aktywność na lekcji, pomoc koleżeńska i wszelkie formy przygotowania do lekcji) 

 praca w grupach,  

 sprawdzian laboratoryjny (w tym doświadczenie, modele urządzeń, przyrządy wykonane samodzielnie przez uczniów jako praca domowa) 

 prace domowe,  

 samokontrola pracy uczniów 

 

 

IV. Kryteria ocen :  

1. Oceny uczniów dokonuje się zgodnie ze skalą ocen :  

 celujący; 

 bardzo dobry; 

 dobry; 

 dostateczny; 

 dopuszczający; 

 niedostateczny. 

 

Sprawdzanie osiągnięć uczniów jest poprzedzone wcześniejszym ustaleniem wymagań oddzielnie dla każdego pozytywnego stopnia, czyli wymagań na 

stopień dopuszczający (wymagania konieczne), dostateczny (wymagania podstawowe), dobry (wymagania rozszerzające), bardzo dobry i celujący 

(wymagania dopełniające). Na stopień niedostateczny wymagań nie ustala się. 

 Wymagania konieczne  - dotyczą zapamiętania wiadomości, czyli gotowości ucznia do przypomnienia sobie treści podstawowych praw fizyki, 

podstawowych wielkości fizycznych, najważniejszych zjawisk fizycznych. Uczeń potrafi rozwiązywać przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i 

praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu 

codziennym.  

 Wymagania podstawowe – dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to, że uczeń potrafi: wyjaśnić, od czego zależą podstawowe wielkości 

fizyczne (np. gęstość, praca, rezystancja itp.), zna jednostki tych wielkości, zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa fizyki, umie je potwierdzić odpowiednimi, 

prostymi eksperymentami (np. prawo grawitacji, prawo Archimedesa, prawo Ohma). 

  Wymagania rozszerzające – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych. Oznacza to opanowanie przez ucznia 

umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami, które są pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych (np. obliczanie 



wartości wielkości fizycznej według wzoru: gęstości, siły, mocy, natężenia prądu itp.), uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne, korzystając przy tym ze słowników, tablic i innych pomocy naukowych. 

 Wymagania dopełniające – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych (np. szczegółowa analiza procesów 

fizycznych), w projektowaniu i wykonywaniu doświadczeń potwierdzających prawa fizyczne, rozwiązywaniu złożonych zadań rachunkowych 

(wyprowadzenie wzorów, analiza wykresów) oraz przedstawionych wiadomości ponadprogramowych związanych tematycznie z treściami nauczania. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- materiał nauczania opanował w stopniu wyczerpującym, 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 

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

- umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy, 

- osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych, 

- systematycznie wykonywał zadania, w tym nadobowiązkowe, 

- stała aktywność na lekcjach, 

- proponuje rozwiązania nietypowe, oryginalne i twórcze. 

 

Ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń, który: 

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 

- zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach, 

- jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne, 

- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe, 

- systematycznie pracuje na lekcjach i w domu, 

- aktywnie uczestniczy w procesie uczenia się, 

- bierze udział w programowych formach aktywności. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania, 

- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 

- potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie lub problem, 

- sporadycznie odstępuje od systematycznej pracy, 



- często aktywny jest na lekcjach, 

- sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym, rozszerzającym. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 

- potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela, 

- zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych, 

- słaba systematyczność w pracy, 

- słaba aktywność w pracy lekcyjnej, 

- sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

- zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne, 

- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne, 

rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 

- sprostał wymaganiom koniecznym. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 

- wykazuje bierność w zdobywaniu umiejętności i wiadomości, 

- niewykonywanie zadań, ćwiczeń, poleceń, 

- nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych. 

 

2. Uczeń otrzymuje dwie oceny klasyfikacyjne: semestralną i roczną zgodnie z WO. 

 

3. W semestrze uczeń może zgłosić 2 nieprzygotowania do lekcji  oraz 2 razy brak zadania. Nieprzygotowaniem jest brak pomocy naukowych i 

nieznajomość materiału z trzech jednostek lekcyjnych. Brak zadania nie dotyczy zadań z długim terminem wykonania. Przez brak zadania rozumie się  

brak zeszytu  i brak zadania domowego.  



 

4. Sprawdziany obejmujące większą partię materiału np. 1 dział: 

 zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone powtórzeniem 

 oceniane są według skali WO; 

 są obowiązkowe; nieobecność  na sprawdzianie - uczeń ma obowiązek zgłosić się na zajęcia dodatkowe w celu napisania sprawdzianu   w terminie dwóch 

tygodni od powrotu na zajęcia 

 poprawa oceny ze sprawdzianu jest możliwa tylko na zajęciach dodatkowych w terminie dwóch tygodni od oddania przez nauczyciela sprawdzianu. 

 

5. Kartkówki 

 obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane 

 są punktowane, a suma punków jest przeliczana na ocenę zgodnie z ustaleniami WO 

 poprawa oceny z kartkówki jest możliwa tylko na zajęciach dodatkowych w terminie tygodnia od oddania przez nauczyciela kartkówki 

 

6. Odpowiedź ustna 

 kryteria odpowiedzi ustnej: poprawność merytoryczna, uzasadnianie odpowiedzi, stosowanie prawidłowej terminologii związanej z przedmiotem,  

sposób prezentacji,  umiejętność formułowania myśli 

 

7. Zadanie domowe 

 uczeń, który zgłasza brak zadania domowego ma obowiązek uzupełnić go na następną lekcję 

 kryteria oceny zadania domowego:  prawidłowe wykonanie, zawartość merytoryczna,  wykorzystanie źródła informacji,  estetyka wykonania,  wkład 

pracy, 

 

8. Aktywność 

 3 pkt za aktywność – ocena bardzo dobra 

 

9. Poprawa ocen 

 uczeń ma prawo jeden raz poprawić każdą ocenę; oceny uzyskane z poprawy są wpisywane do dziennika 

 poprawa oceny odbywa się na zajęciach dodatkowych w terminach określonych wyżej. 

 



10. Uczeń, który opuścił w semestrze więcej niż 50% lekcji może zdawać egzamin klasyfikacyjny ,  jeżeli  brak  jest  podstaw  do  ustalenia  śródrocznej  lub  

rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych. 

 

11. Uczeń na możliwość poprawienia oceny rocznej tylko w sytuacji, kiedy została ona ustalona z naruszeniem przepisów prawa dotyczącego trybu jej 

ustalania. 

 

 

12. Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie oceny z godnie z trybem i warunkami uzyskania wyższej od proponowanej śródrocznej, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


