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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS 7 I 8 

Zawiera informacje dotyczące wymagań wynikających ze specyfiki przedmiotu, które nie 

zostały zawarte w WSO. 

Obszary Aktywności. 

Na lekcjach fizyki ocenianiu podlegać będą następujące obszary aktywności uczniów: 

1. Posługiwanie się językiem fizyki - uczeń zna podstawowe prawa fizyki i umie je 

sformułować. 

2. Samodzielność myślenia i kształtowanie postawy badawczej - uczeń rozwiązuje zadania 

problemowe wykorzystując znane prawa fizyki - dokonuje analizy związków przyczynowo 

skutkowych - stawia hipotezy i weryfikuje je. 

3. Wykonanie prostych doświadczeń, sformułowanie obserwacji i wyciągnięcie wniosków. 

4. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 

5. Aktywność na lekcjach. 

6. Samodzielna praca na lekcji i w domu. 

7. Praca w grupach. 

8. Udział w konkursach fizycznych lub w projektach fizycznych. 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

1. Formy ustne: 

a. odpowiedzi z trzech ostatnich lekcji, 

b. aktywność na lekcji, 

2. Formy pisemne: 

a. sprawdziany, 

b. kartkówki, 

c. zadania domowe, 

3. Formy praktyczne: 

a. pomoc lub samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na lekcji, 

b. przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji, referatu. 

c. praca samodzielna na lekcji lub praca w grupie. 

Zasady organizacji sprawdzianów i kartkówek. 

1. Sprawdzian organizuje się po zakończeniu realizacji większej partii materiału. 

Powinien być poprzedzony lekcją powtórzeniową. 
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2. Sprawdzian zapowiada się co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Sprawdzian trwa całą godzinę lekcyjną. 

4. Kartkówka obejmuje zakres co najwyżej trzech ostatnich tematów lekcyjnych. 

5. Kartkówka nie musi być wcześniej zapowiadana. 

Zasady zaliczania i poprawiania ocen ze sprawdzianów i kartkówek. 

1. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianach lub kartkówkach uczeń jest 

zobowiązany napisać zaległe prace na najbliższej lekcji. Wyjątek stanowi dłuższa 

nieobecność spowodowana chorobą lub innymi zdarzeniami losowymi. Wówczas uczeń 

jest zobligowany do napisania zaległych prac w terminie trzech tygodni od powrotu do 

szkoły. 

2. W szczególnych przypadkach, nauczyciel może ustalić inny termin zaliczenia. 

3. Dopuszcza się zaliczenie kartkówki, na której uczeń był nieobecny w formie na 

odpowiedzi ustnej. 

4. Brak zaliczenia zaległych prac kontrolnych w podanym terminie skutkuje uzyskaniem 

oceny niedostatecznej z tych prac. 

5. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia (ucieczka) na zapowiedzianej pisemnej formie 

sprawdzenia wiadomości może być podstawą do otrzymania przez ucznia oceny 

niedostatecznej z tej pracy. 

6. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu w terminie trzech tygodni licząc 

od dnia otrzymania oceny ze sprawdzianu napisanego po raz pierwszy. 

7. W niektórych przypadkach termin poprawy może być inny. 

8. W przypadku wyrażenia woli przystąpienia do poprawy przez większą ilość uczniów, 

nauczyciel ustala jeden termin poprawy dla wszystkich uczniów. 

9. Do poprawy oceny uczeń może przystąpić tylko raz. 

10. Ocena z poprawy jest wpisywana w kolumnie obok ocen ze sprawdzianu. 

Kryteria i sposób ustalania oceny klasyfikacyjne śródrocznej i rocznej. 

1. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel wystawia w terminie ustalonym w statucie szkoły 

uzasadniając ją. 

2. Ocena klasyfikacyjna nie może być średnią ocen cząstkowych. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej rocznej, pod uwagę będzie brana średnia ocen 

uzyskana za I półrocze. 
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Wymagania na poszczególne oceny: 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a. spełnił wymagania na ocenę bardzo dobry a ponadto: 

b. szczególnie interesuje się fizyką, 

c. samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji naukowych, 

d. w konkursie z fizyki na szczeblu wojewódzkim uzyskał tytuł co najmniej 

laureata, 

e. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wykraczającym poza program 

nauczania, 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a. osiąga sukcesy poprzez zakwalifikowanie się do Wojewódzkiego Konkursu 

Fizycznego, 

b. w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 

c. jest samodzielny, korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

d. rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe wymagające użycia kilku 

wzorów i zadania problemowe, 

e. dostrzega i potrafi wymienić przykłady związków fizyki z innymi działami 

nauki oraz zastosowania wiedzy fizycznej w technice, 

f. potrafi poprawnie interpretować zjawiska fizyczne, 

g. potrafi poprawnie odczytywać, sporządzać i przekształcać wykresy, 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a. potrafi wyjaśnić doświadczenie, pokazy wykonywane na lekcjach, 

b. potrafi kojarzy zjawiska, poprawnie analizować przyczyny i skutki zdarzeń 

oraz wyciągnąć z nich wnioski, 

c. samodzielnie potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe, 

d. potrafi planować doświadczenia i na podstawie znajomości praw fizyki 

przewidywać ich przebieg - potrafi odczytywać i sporządzać wykresy, 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone 

programem, 

b. potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 

c. zna i rozumie podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki wielkości 

fizycznych, 

d. potrafi opisać wykonywane na lekcji doświadczenia, 



 
Przedmiotowe zasady     
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
12 
oceniania z fizyki     
  w Kędzierzynie - Koźlu 

 
e. potrafi opisać zjawiska fizyczne omawiane na lekcjach i rozumie zależności 

miedzy wielkościami fizycznymi, 

f. umie odczytywać i sporządzać wykresy, 

g. aktywnie uczestniczy w lekcji i systematycznie odrabia zadania domowe, 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował wiadomości teoretyczne, chociaż popełnia błędy podczas 

prezentowania ich w formie słownej lub za pomocą wzorów, błędy potrafi 

skorygować przy pomocy nauczyciela, 

b. zna podstawowe pojęcia fizyczne, chociaż popełnia nieznaczne błędy przy ich 

definiowaniu, 

c. zna podstawowe prawa fizyki ale nie potrafi ich interpretować, 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a. nie opanował podstawowych pojęć fizyki w stopniu pozwalającym na 

kontynuację nauki przedmiotu, 

b. popełnia poważne błędy merytoryczne, myli pojęcia fizyczne, 

c. nie umie opisać zjawiska fizyczne, które były omawiane bądź prezentowane, 

d. nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym 

stopniu trudności, 

e. nie wykazywał chęci do poprawy ocen ze sprawdzianów. 

Tryb podwyższania proponowanej oceny śródrocznej i rocznej. 

Uczeń ma prawo uzyskać ocenę wyższą od proponowanej w formie sprawdzianu pisemnego 

według następujących zasad: 

1. Czas trwania sprawdzianu 45 minut, 

2. Sprawdzian zawiera umiejętności i wiadomości na wskazaną przez ucznia ocenę z 

okresu, za który ustalona została ocena o której zmianę ubiega się uczeń, 

3. Uczeń musi uzyskać z punktowego sprawdzianu minimum 90% punktów. 

4. Sprawdzian musi odbyć się przed terminem ustalenia ocen klasyfikacyjnych. 

5. W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionego warunku, utrzymana jest ocena 

proponowana wcześniej przez nauczyciela. 

6. Do powyższego sprawdzianu uczeń może przystąpić tylko raz. 

Zasady oceniania prac pisemnych. 

1. Ustala się następujące kryteria procentowe na poszczególne oceny z prac 

pisemnych:  

do 29 % punktów - ndst. 

30 – 49 % pkt - dop  
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50 - 65 % pkt - dst  

66 - 79% pkt – db  

80 - 94 % pkt - bdb  

95 - 100% pkt – cel 

 

2. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaków (+) i (-). 

3. Znaku (+) nie stosuje się przy ocenie celujący. 

4. Znaku (-) nie stosuje się przy ocenie celujący i niedostateczny. 

5. Za aktywność na lekcjach uczeń, kiedy nie został oceniony w postaci stopnia, 

może uzyskać punkty dodatnie jak i ujemne. 

6. W dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym lub innym, uzgodnionym z 

uczniami, stosuje się następujące przeliczenia punktów za aktywność na 

oceny: 

6 pkt. - ocena celujący, 

5 pkt. - ocena bardzo dobry, 

4 pkt. - ocena dobry, 

3 pkt. - ocena dostateczny, 

2 - 1pkt. - ocena dopuszczający. 

Warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 

  

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemny wniosek do 

dyrektora szkoły o umożliwienie mu poprawy przewidywanej oceny w ciągu 2 dni od 

uzyskania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

zgodnie, o ile pisał wszystkie sprawdziany, wykorzystał możliwość ich poprawy, 

posiada wszystkie usprawiedliwione nieobecności na lekcjach. 

2. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń, chce uzyskać wyższą niż przewidywana 

ocenę przygotowuje konkretne wymagania edukacyjne, które w ciągu 2 dni od 

złożonego wniosku przekazuje uczniowi i ustala termin sprawdzianu. 

3. W ciągu 3 dni od otrzymania przez ucznia wymagań pisze on sprawdzian w trakcie, 

którego może być obecny rodzic. 

4. Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana odbywa się w formie pisemnego 

sprawdzianu kompetencji. 

5. Sprawdzian przeprowadza i ocenia nauczyciel, który wystawił ocenę przewidywaną. 

6. W przypadku uzyskaniu ze sprawdzianu kompetencji, o którym mowa w ust. 4, oceny 

niższej niż przewidywana, oceną klasyfikacyjną jest ocena przewidywana. 

7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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