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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI 

ZAŁOŻENIA  OGÓLNE 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

a) polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

b) Ocenianie  osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się poprzez:  

 ocenianie bieżące, 

 klasyfikację półroczną, 

 klasyfikację roczną. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne – ma na celu: 

a) monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, 

co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć, 

b) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i wyjątkowych uzdolnieniach ucznia. 

3. Nauczyciele fizyki na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanej  przez nich podstawy  programowej, o sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskiwania ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych opracowanych w PZO. 

4. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) oparte na Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania: 

a) obejmuje ocenianie bieżące i ustalanie półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki, 

b) określa kryteria i zasady sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów, 

c) wyszczególnia formy aktywności ucznia, podaje sposoby i częstotliwość oceniania, 

d) określa formy dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia oraz formy pomocy uczniowi ze specyficznymi trudnościami w nauce. 
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CELE EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU  

  

1. Przygotowywanie uczniów do wykorzystania wiedzy fizycznej do rozwiązywania 

problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego. 

2. Kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi. 

3. Przyswajanie przez uczniów języka fizyki. 

4. Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie rozumienia tekstów sformułowanych 

w języku fizyki. 

5. Rozwijanie umiejętności opisywania w języku fizyki prostych sytuacji. 

6. Dostrzeganie oraz formułowanie i rozwiązywanie problemów. 

7. Ułatwianie dostrzegania problemów i badanie ich w konkretnych przypadkach przez 

prowadzenie prostych rozumowań fizycznych. 

8. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów. 

 

OCENIANE OBSZARY AKTYWNOŚCI  UCZNIA   

 

Na lekcjach fizyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 

1. Rozumienie pojęć fizycznych i znajomość ich definicji. 

2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń. 

3. Prowadzenie rozumowań. 

4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod. 

5. Posługiwanie się symboliką i językiem fizyki adekwatnym do danego etapu kształcenia. 

6. Analizowanie tekstów w stylu fizycznym. 

7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów fizycznych. 

8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach. 

9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład  pracy ucznia. 

10. Przeprowadzenie i prezentacja projektów edukacyjnych. 

Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów: 

1.    prace klasowe, sprawdziany, testy  

2.    kartkówki, 

3.      odpowiedzi ustne, 

4.      prace domowe, 

5. inne formy aktywności np. udział w konkursach fizycznych, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych, aktywny udział w różnych formach zajęć organizowanych przez nauczyciela 

przedmiotu, prace długoterminowe, projekty edukacyjne. 
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OGÓLNE KRYTERIA I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 
 

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne półroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne 

ustala się według następującej skali: 

 stopień celujący:        6 

 stopień bardzo dobry:          5 

 stopień  dobry:    4 

 stopień dostateczny:     3 

 stopień dopuszczający:   2 

 stopień niedostateczny:   1 

2. Klasyfikacja ocen: 

- cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części podstaw 

programowych; dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaku „+" lub „–", 

- klasyfikacyjne półroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia  

za dane półrocze (rok szkolny). 

3. Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia 

z poszczególnych obszarów działalności według wyliczonej średniej ważonej: 

1,00 – 1,74 niedostateczny 

1,75 – 2,50 dopuszczający 

2,51 – 3,50 dostateczny 

3,51 – 4,50 dobry 

4,51 – 5,30 bardzo dobry 

5,31 – 6,00 celujący 

4. Wymagania edukacyjne: 

a) ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny oraz wyższy zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, 

- rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne  uzdolnienia, 

- korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości 

z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy, 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 

b) ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, 

- potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje,  

interpretować wyniki, wyszukiwać i porządkować informacje, zastosować umiejętności 

w różnych sytuacjach, 

- samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach  
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trudnych i nietypowych; 

c) ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w większości zakres umiejętności i wiedzy określony w podstawach 

programowych, 

- potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, samodzielnie wnioskować, 

różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia 

się, 

- rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec 

trudnych i nietypowych zagadnień; 

d) ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

- współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, 

- rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne; 

e) ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

- rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, 

- współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się  

do decyzji grupy,  

- rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne z pomocą kolegów lub nauczyciela; 

f) ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

- wykazuje w wiadomościach i umiejętnościach tak duże braki, że uniemożliwiają mu one 

dalsze  zdobywanie wiedzy, 

- nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu 

trudności. 

UWAGA! W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce 

uniemożliwiające sprostanie wymogom edukacyjnym wynikającym z realizowanego 

programu nauczania, potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej upoważnionej do tego jednostki - nauczyciel stosuje wskazane zalecenia. 

Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

- prace klasowe obejmujące treść całego działu (lub dużą część działu), testy, 

- kartkówki, 

- sprawdziany, 

- zadania domowe, 

- zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji, 

- praca samodzielna, 

- wypowiedzi ustne, 

- prace użyteczne, 

- zadania długoterminowe – projekty, 

- praca w zespole. 
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5. Wypowiedzi pisemne to zadania domowe, testy, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki; 

a) praca klasowa, test – zaplanowana w rozkładzie materiału forma sprawdzenia umiejętności 

edukacyjnych ucznia obejmująca zagadnienia z partii materiału, zamknięta w tematyczną 

całość. Termin pracy klasowej podany jest do wiadomości uczniów z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem (nauczyciel notuje w dzienniku elektronicznym). Czas 

trwania 1 jednostka lekcyjna. 

b) sprawdzian – forma sprawdzenia umiejętności edukacyjnych ucznia obejmująca 

zagadnienia z co najwyżej jednego działu o spójnej tematyce. Podana do wiadomości 

uczniów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (nauczyciel notuje w dzienniku 

elektronicznym). Czas trwania od 20 do 35 minut. 

c) kartkówka – jest to pisemna forma sprawdzenia bieżących umiejętności edukacyjnych 

uczniów wynikająca z potrzeb związanych z aktualnie omawianymi treściami 

programowymi. Obejmuje zagadnienia z 3 ostatnich lekcji. Kartkówka nie wymaga ustnego 

uprzedzenia uczniów. 

d) zadania domowe - są formą sprawdzenia zapamiętania i zrozumienia wiadomości z lekcji. 

Skala procentowa przeliczania ocen z wypowiedzi pisemnych ucznia:  

95% - 100%  celujący 

85% - 94%  bardzo dobry 

71% - 84%  dobry 

50% - 70%  dostateczny 

35% - 49%  dopuszczający 

0% - 34%  niedostateczny 

 

6. Wypowiedzi ustne to  ustna forma sprawdzenia bieżących umiejętności edukacyjnych uczniów 

wynikająca z potrzeb związanych z aktualnie omawianymi treściami programowymi. Obejmuje 

zagadnienia z 3 ostatnich lekcji. 

 

Waga ocen różnych form aktywności ucznia: 

Forma sprawdzenia widomości  waga oceny kolor 

 konkurs – etap pozaszkolny 

                           - etap szkolny  

 projekt edukacyjny – długoterminowy 

5 – 6  

3 – 4   

5 – 6  

fioletowy 

 praca klasowa, sprawdzian 5 – 6  czerwony 

 kartkówka, odpowiedź ustna 3 – 4  zielony 

 aktywność, praca na lekcji 

 projekt edukacyjny, doświadczenie 

 referat, prezentacja 

3 – 4  

3 – 4  

3 – 4  

niebieski 

 zadanie domowe, przygotowanie do 

lekcji, zeszyt przedmiotowy, inne 

1 – 2  czarny 
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ZASADY PRACY Z UCZNIEM ZE SPECYFICZNYMI PROBLEMAMI 

EDUKACYJNYMI ORAZ ZALECENIAMI                                                  

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

 

1. Nauczyciel fizyki dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno- 

pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.  

2. W stosunku wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 

wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania 

małych sukcesów. 

Rodzaje dysfunkcji:  

A) Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo 

 Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści.  

 Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej będą ogólne, takie same, jak dla 

innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne. Np., jeśli 

nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub 

przepytać ustnie z tego zakresu materiału.  

 Namawianie ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze.  

 Nie oceniana będzie czytelność rysunków, estetyka wykonanych wykresów, konstrukcji, a 

jedynie ich poprawność. 

 Wydłużenie czasu pisania sprawdzianów  (na prośbę ucznia). 

B) Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze 

zrozumieniem treści. Dostosowanie wymagań w zakresie formy:  

 Krótkie i proste polecenia,  

 Czytanie polecenia zadania na głos,  

 Objaśnianie dłuższych poleceń.  

 Wydłużenie czasu pisania sprawdzianów (na prośbę ucznia). 

C) Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu  

Oceniany będzie przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma, 

bowiem skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny. Zły 

wynik końcowy wcale nie świadczy o tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia. Dostosowanie 

wymagań będzie, więc dotyczyło tylko formy sprawdzenia wiedzy poprzez koncentrację na 

prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny -wystawienie uczniowi 

oceny pozytywnej. 
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D) Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej  

 W przypadku tych uczniów konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak i 

treści wymagań.  

 Obniżeniu wymagań, które obejmują jednak wiadomości i umiejętności określone podstawą 

programową.   

 Wymagania co do formy mogą obejmować między innymi:  

o omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności,  

o pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie,  

o podawanie poleceń w prostszej formie,  

o unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć fizyki, 

o częste odwoływanie się do konkretu, przykładu , 

o unikanie pytań problemowych, przekrojowych,  

o wolniejsze tempo pracy,  

o odrębne instruowanie uczniów.  

 

 

DODATKOWE USTALENIA WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE 

 

1. Uczeń ma obowiązek rzetelnego przygotowania się do lekcji fizyki.  

2. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

3. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego oraz podręcznika na każdą lekcję. 

4. Prace klasowe, sprawdziany: 

 są obowiązkowe, 

 są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 

 Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać pracy klasowej lub sprawdzianu 

z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu 

do szkoły.  

 Poprawa pracy klasowej lub sprawdzianu dotyczy każdej oceny niesatysfakcjonującej 

ucznia i jest możliwa tylko raz w terminie do 2 tygodni od rozdania prac, poprawa 

odbywa się na lekcjach fizyki lub w wolnym czasie ucznia i nauczyciela po 

wcześniejszym umówieniu. Nie dotrzymanie terminu równoważne jest z brakiem 

możliwości poprawy tej oceny. 

5. Kartkówki, odpowiedzi: 

 Nie muszą być zapowiadane. 
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 Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał kartkówki, to jednej z kartkówek w semestrze 

nie ma obowiązku pisać, jeśli jednak jest to kolejna ma obowiązek uczynić to w terminie 

do dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.  

 Poprawa oceny niesatysfakcjonującej ucznia jest możliwa tylko raz w terminie do 

2 tygodni od rozdania prac, poprawa odbywa się na lekcjach fizyki lub w wolnym czasie 

ucznia i nauczyciela po wcześniejszym umówieniu.  

6. Zadania domowe: 

 Są obowiązkowe i dotyczą materiału omawianego na lekcji. 

 Są sprawdzane losowo. 

 Jeśli uczeń wykonał niepoprawnie pracę domową, nie otrzymuje za nią oceny 

niedostatecznej. Praca domowa jest miarą i odzwierciedleniem chęci, pracy 

i zaangażowania ucznia. 

7. Aktywność ucznia na lekcji jest oceniana plusami. 6 plusów = ocenie celującej, 5 plusów = ocenie 

bardzo dobrej, 4 plusy = ocenie dobrej. Oceny są wpisywane na życzenie ucznia. Niewykorzystane 

w pierwszym semestrze plusy przechodzą na drugi semestr. 

8. Przygotowanie do lekcji – uczeń w tej kategorii otrzymuje tylko – z wagą 0. Jest to informacja dla 

rodziców o przygotowaniu dziecka do lekcji. 

9. Stopień uzyskany podczas poprawy prac wpisuje się do dziennika elektronicznego obok pierwszej 

oceny uzyskanej z taką samą wagą. Jeżeli ocena jest niższa lub taka sama jak ocena poprawiana, to 

stopień ten wpisuje się z wagą zero. 

10. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi na podstawie 

zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy 

klasowej może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej, uczeń może ją poprawić 

wciągu tygodnia od czasu jej otrzymania. 

11. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany 

przez tydzień (nie dotyczy sprawdzianów, które były wcześniej zapowiedziane). 

12. Każdy uczeń ma prawo do ocen za wykonane prace dodatkowe ( np.: zadania długoterminowe),  

oraz za wysokie wyniki w konkursach fizycznych. 

13. Prace uczniów przechowywane są w szkole i wgląd do nich ma uczeń podczas lekcji fizyki oraz 

jego rodzic podczas ogólnoszkolnych spotkań z nauczycielem.  

 

 

Opracowała: Marta Zielińska 

 
 


