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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI 
 
1. Przygotowanie do lekcji: 
a) uczeń posiada zeszyt przedmiotowy z fizyki – na każdej lekcji prowadzi notatki i uzupełnia 
braki w razie nieobecności; konieczność posiadania na lekcji podręcznika i ćwiczeń ustalana 
jest z nauczycielem na bieżąco; 
b) korzystanie z innych pomocy dydaktycznych ustalane jest z nauczycielem na bieżąco; 
podczas niektórych lekcji dopuszcza się – na wyraźne polecenie nauczyciela, i w ramach 
wyznaczonych przez niego – korzystanie z niektórych funkcji telefonu komórkowego (np. 
kalkulator, nagrywanie obrazu, dostęp do zasobów internetowych) w celach dydaktycznych; 
korzystanie w innych celach (zwłaszcza podczas sprawdzianów) jest zabronione; 
c) na każdej lekcji uczeń jest przygotowany z poprzednich lekcji (posiada zeszyt, ma 
uzupełnione notatki i pracę domową, jest przygotowany do sprawdzenia wiedzy); brak 
przygotowania należy zgłosić na początku lekcji; jeśli lekcja fizyki odbywa się w dniu, który 
jest pierwszym dniem obecności w szkole ucznia po absencji, przygotowanie ucznia z lekcji, 
na których był nieobecny, nie podlega ocenie (uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości do 
następnej lekcji); jeśli uczeń ma jeszcze możliwość zgłoszenia nieprzygotowania, 
przygotowanie ucznia nie podlega ocenie; zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia jednak z 
udziału w bieżącej lekcji i oceny aktywności podczas tej lekcji. 
 
2. Ogólne zasady oceniania: 
a) uczeń otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i roczne oraz końcowe); skala 
stopni obejmuje oceny: celującą (6), bardzo dobrą (5), dobrą (4), dostateczną (3), 
dopuszczającą (2), niedostateczną (1); oceny bieżące mogą być dodatkowo opatrzone 
znakami: plus (+) lub minus (-) (plus stanowi 50%, a minus 25% oceny bieżącej); 
b) przy formach sprawdzających bieżącą wiedzę ucznia w klasach ustala się następujące 
kryteria, w sytuacji sprawdzania wiedzy z danego działu (na sprawdzianie lub teście): 
 - 91% - 100% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra, 
 - 75% - 90% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra, 
 - 51% - 74% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna, 
 - 30% - 50% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca, 
 - 0% - 29% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna; 
ocenę celującą może uzyskać uczeń, w sytuacji jeśli uzyskał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał  
w teście,  sprawdzianie zadanie dodatkowe - wykraczające poza treści programowe lub o  
dużej złożoności; 
c) do oceny pracy na lekcji oraz (w niektórych przypadkach) pracy domowej wykorzystywane 
są oceny ‘plus’ (+) oraz ‘minus’ (-); oceny te podlegają konwersji (pięć plusów zamieniane 
jest na ocenę bardzo dobrą, a trzy minusy na ocenę niedostateczną) i wpisywane są do 
dziennika elektronicznego jako oceny bieżące;   
d) oceny śródroczna i roczna są średnimi ważonymi obliczonymi na podstawie ocen 
bieżących z uwzględnieniem ich wag; średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną: 

- celującą (dla średniej 5,30 i powyżej), 
- bardzo dobrą (dla średniej w zakresie 4,70 – 5,29), 
- dobrą (3,70 – 4,69),  
- dostateczną (2,70 – 3,69),  
- dopuszczającą (1,70 – 2,69),  
- niedostateczną (0 - 1,69); 

nauczyciel może, uwzględniając postawę i postępy w nauce ucznia, wystawić ocenę 
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śródroczną lub roczną wyższą niż wynika z obliczonej średniej; klasyfikacji końcowej 
dokonuje się w klasie programowo najwyższej;  
e) oceny są jawne – są wpisywane do szkolnego dziennika elektronicznego i dostępne w 
każdej chwili, za pośrednictwem Internetu, uczniom oraz rodzicom (opiekunom); 
f) uczeń ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny, jednak w sposób niezakłócający 
przebiegu lekcji; informacja o postępach edukacyjnych, wraz z uzasadnieniem wystawianych 
ocen i wglądem w sprawdziany pisemne, jest udzielana przez nauczyciela rodzicom 
(opiekunom) podczas spotkań z rodzicami w ustalonym przez szkołę terminie; 
g) ocena może – oprócz treści merytorycznej – uwzględniać wkład pracy ucznia w ocenianą 
pracę; 
h) jeśli podczas wykonywania przez ucznia pracy indywidualnej na ocenę (zwłaszcza 
sprawdzianu lub kartkówki) nauczyciel stwierdzi, że praca nie jest wykonywana samodzielnie 
(wykonywana jest z pomocą innego ucznia lub z użyciem niedozwolonych pomocy), ocena 
może zostać obniżona o jeden stopień lub do oceny niedostatecznej; 
i) wymagania edukacyjne są odpowiednio dostosowywane do zaleceń zawartych w opiniach i 
orzeczeniach z poradni specjalistycznych;  
j) przedmiotowe zasady oceniania są uszczegółowieniem Wewnątrzszkolnych Zasad 
Oceniania zawartych w Statucie Szkoły (lub odrębnym dokumencie); kwestie nie zawarte w 
niniejszych przedmiotowych zasadach oceniania regulowane są przez Wewnątrzszkolne 
Zasady Oceniania. 
 
3. Ocenie z fizyki podlegają: 
a) znajomość treści nauczania: 

- znajomość omawianych pojęć (w szczególności: odróżnianie wielkości fizycznych 
od ich jednostek, znajomość symboli) i wzorów, 
- wskazywanie przykładów zjawisk, do których opisu zastosowanie znajdują 
omawiane prawa fizyki, oraz przykładów zastosowań praw fizyki w technice, 
- rozumienie tekstu czytanego, umiejętność odnajdywania danych w tabeli (np. tabeli 
gęstości ciał) i ich wykorzystania do rozwiązywania zadań problemowych (w tym: 
obliczeniowych); 

b) umiejętności matematyczne: 
- umiejętność rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych (obejmujących 
przekształcanie wzorów ilustrujących proporcjonalność prostą i odwrotną), 
- umiejętność tworzenia wykresów ilustrujących zależność liniową na podstawie 
danych z tabeli oraz rozpoznawanie zależności liniowej rosnącej bądź malejącej na 
podstawie danych z tabeli lub wykresu, 
- obliczanie średniej arytmetycznej, zapisywanie wyniku zgodnie z zasadą 
zaokrąglania, 
- przeliczanie wielokrotności i podwielokrotności; 

c) umiejętności doświadczalne: 
- przeprowadzanie wybranych obserwacji, pomiarów i doświadczeń na podstawie 
opisów, opisywanie obserwowanych doświadczeń, 
- dobór przyrządów do przeprowadzenia doświadczenia, opisywanie roli przyrządów 
w przeprowadzeniu doświadczenia; 

d) zaangażowanie w pracę indywidualną i grupową na lekcji oraz wykonywanie pracy 
domowej. 
 
4. Formy sprawdzania osiągnięć – oceny bieżące: 
a) oceny z wagą 5: laureat i finalista konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich; 
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b) oceny z wagą 4: wyróżnienie, wynik bardzo dobry i wynik dobry w konkursach 
ogólnopolskich i wojewódzkich; 
c) oceny z wagą 3: sprawdziany pisemne (testy), ćwiczenia laboratoryjne, osiągnięcia w 
konkursach międzyszkolnych; 
d) oceny z wagą 2: kartkówki, samokształcenie (większe prace domowe); 
e) oceny z wagą 1: odpowiedzi ustne, prace na lekcji, prace domowe, oceny za zeszyt, oceny 
uzyskane w wyniku konwersji plusów/minusów; 
f) nieprzygotowania: liczba nieprzygotowań jest równa liczbie godzin fizyki w jednym 
tygodniu w danym semestrze (tj. 2 dla 7 i 8 klasy szkoły podstawowej), chyba że w wyniku 
porozumienia nauczyciela z uczniami ustalona zostanie inna liczba nieprzygotowań; 
nieprzygotowanie obejmuje brak pracy domowej, brak zeszytu, nieprzygotowanie do 
odpowiedzi z ostatnich 3-4 lekcji, nieprzygotowanie do niezapowiedzianej kartkówki; 
nieprzygotowanie nie obejmuje nieprzygotowania do sprawdzianu, zapowiedzianej kartkówki 
oraz oceny za udział w bieżącej lekcji;  
g) dodatkowo, uczeń ma prawo jeden raz w semestrze nie odrobić pracy domowej, nie 
wykorzystując przy tym nieprzygotowania oraz nie uzyskując negatywnej oceny; w dzienniku 
elektronicznym zapisywana jest wtedy ocena ‘brak zadania’ (nieliczona do średniej); brak 
zadania nie obejmuje jednak pracy samokształceniowej; 
h) zasady poprawy oceny: 
- ogólnie, poprawiać można wszystkie oceny, lecz termin i forma poprawy wybierana jest 
przez nauczyciela w uzgodnieniu z uczniem, 
- po poprawie waga oceny poprawianej zmieniana jest na 1 (jeśli wcześniej była wyższa), a 
nowa ocena wpisywana jest z wagą oceny poprawianej (wyjątek: za samodzielne wykonanie 
poprawy ćwiczenia laboratoryjnego wpisywana jest ocena z wagą 2, gdyż nie obejmuje ona 
współpracy grupowej: omówienia zagadnienia i pisemnie udokumentowanego wyciągnięcia 
wniosków); oznacza to, że ocena poprawiona wpisywana jest obok, a nie zamiast oceny 
poprawianej (dotyczy to również ocen z wagą 1, np. prac domowych, odpowiedzi ustnych). 
 


