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Przedmiotowe Zasady Oceniania 

 
1. Przedmiot: Fizyka 

2. Etap edukacyjny: Gimnazjum 

3.  Imię i nazwisko nauczyciela: Katarzyna Łakomiec 

4. Klasa: I-III Gim. 

5. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne. 

Ocenę semestralną/roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu danego 

etapu edukacyjnego, jest ona średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych przez 

ucznia. 

Ocenę celującą/6/ otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą 

oraz: 

a) szczególnie interesuje się określoną dziedziną fizyki lub astronomii, 

b)  samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji naukowej, 

c) prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedstawia je w formie projektów 

uczniowskich, prezentacji lub sprawozdań z prac naukowo-badawczych, 

d) samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dydaktyczne, 

e) uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach, zawodach i olimpiadach z fizyki 

  

Ocenę bardzo dobrą/5/ otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą 

oraz: 

a) zna podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki oraz sprawnie się nimi posługuje 

b) sprawnie posługuje się językiem fizycznym 

c) potrafi poprawnie interpretować zjawiska fizyczne 

d) potrafi projektować i wykonywać doświadczenia oraz interpretować wyniki 

doświadczeń 
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e) potrafi organizować swoja naukę i pracę na lekcji oraz współpracować w zespole 

uczniowskim 

f) potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji 

g) potrafi rozwiązywać zadania o znacznym stopniu trudności 

h) dostrzega i potrafi wymienić przykłady związków fizyki z innymi działami nauki oraz 

zastosowania wiedzy fizycznej w życiu codziennym 

Ocenę dobrą/4/ otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 

a) potrafi wyjaśnić ćwiczenia, pokazy wykonywane na lekcjach 

b) potrafi kojarzyć, poprawnie analizować zjawiska, przyczyny i skutki zdarzeń oraz 

wyciągać z nich wnioski 

c) potrafi planować doświadczenia i na podstawie znajomości praw fizyki przewidywać 

ich przebieg 

d) potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe, wymagające użycia i przekształcenia kilku 

wzorów 

Ocenę dostateczną/3/ otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą 

oraz: 

a) opanował wiadomości teoretyczne 

b) zna podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki 

c) potrafi opisać zjawiska fizyczne omawiane na lekcjach i rozumie zależność między 

wielkościami fizycznymi 

d) potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności ( wymagające 

zastosowania większej liczby wzorów), chociaż popełnia drobne błędy obliczeniowe  

e) potrafi odczytywać i sporządzać wykresy 

f) aktywnie uczestniczy w lekcji i systematycznie odrabia prace 

 domowe  
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Ocenę dopuszczającą/2/ otrzymuje uczeń, który: 

a) zna podstawowe pojęcia fizyczne, chociaż popełnia nieznaczne błędy  

b) opanował wiadomości teoretyczne, chociaż popełnia błędy podczas prezentowania ich 

w formie słownej lub za pomocą wzorów, błędy potrafi skorygować przy pomocy 

nauczyciela  

c) potrafi opisać omawiane na lekcjach zjawiska fizyczne  

d) potrafi rozwiązywać typowe zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności 

(wymagające zastosowania jednego wzoru)  

e) aktywnie uczestniczy w lekcji i systematycznie odrabia prace domowe 

Ocenę niedostateczną/1/ otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości teoretycznych, w stopniu pozwalającym na kontynuację 

nauki przedmiotu 

b) popełnia poważne błędy merytoryczne, myli pojęcia fizyczne i ich jednostki 

c) nie potrafi rozwiązywać prostych zadań obliczeniowych 

d) nie umie opisywać zjawisk fizycznych, które były omawiane bądź prezentowane na 

lekcjach 

e) nie pracował systematycznie, często nie odrabiał prac domowych i nie był 

przygotowany do lekcji 

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z każdego działu znajdują się po 

adresem http://fizyka.zamkor.pl/images/materialy/swiat_fizyki_wymagania_200910.pdf 

 

 

 

6. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów wraz z wagami ocen  

za poszczególne formy aktywności. 

http://fizyka.zamkor.pl/images/materialy/swiat_fizyki_wymagania_200910.pdf
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Ocenie podlegają wszystkie wymienione poniżej formy aktywności ucznia. Każdy uczeń 

powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 6 ocen cząstkowych. 

 

Forma aktywności 
Przewidywana liczba ocen w 

semestrze 
Waga oceny 

sprawdzian z całego semestru Max.1 5 

sprawdzian z jednego działu Max.3 5 

kartkówka Min. 2 3 

Odpowiedź ustna Max. 1 3 

Praca domowa Min. 1 2 

Aktywność na lekcji Min. 1 3 

Projekt edukacyjny Max. 1 5 

Praca dodatkowa (przygotowanie 

do konkursów, udział w zajęciach 

pozalekcyjnych z fizyki) 

Max.2 5 

 

Kryteria ocen poszczególnych form aktywności.  

Cząstkowe oceny prac pisemnych wystawia się wg poniższej skali: 

 

do 30 %       poprawnych odpowiedzi  -  ndst 

od 30 – 49 %    poprawnych odpowiedzi  -  dop 

50 – 69 %    poprawnych odpowiedzi  - dost 

70 – 88 %    poprawnych odpowiedzi  -  db 

89 – 94 %    poprawnych odpowiedzi  -  bdb 

95 – 100 %  poprawnych odpowiedzi  -  cel 

 

7. Warunki i tryb uzyskania wyższych ocen klasyfikacyjnych niż przewidywane. 

 

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) jeżeli nie zgadzają się z oceną wystawioną na 

zakończenie roku/semestru mają prawo wnioskować  o podwyższenie jej o jeden stopień.   

Wniosek należy złożyć w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie 

klasyfikacyjnej. 
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O  otrzymanie oceny wyższej niż przewidywana może ubiegać się tylko ten uczeń, który 

spełnia łącznie następujące warunki : 

- posiada bardzo wysoką frekwencję na zajęciach, 

- był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności  

(w razie choroby zaliczył je w ustalonym terminie), 

- systematycznie w ciągu całego roku szkolnego przygotowywał się do zajęć i był na nich 

aktywny. 

Nauczyciel wyznacza termin oraz zakres sprawdzanych wiadomości. Sprawdzian ma formę 

pisemną, a stopień trudności jest dostosowany do wymagań wymienionych w pkt.5. Uczeń 

otrzymuje wnioskowaną ocenę, gdy uzyska 90% przewidzianych punktów. 

Postanowienia końcowe: 

- Każdy uczeń oceniany jest sprawiedliwie. 

- Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

- Prace klasowe zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres 

sprawdzanych wiadomości i umiejętności. 

- Kartkówki nie są zapowiadane i nie mogą być poprawiane. 

- Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. 

- Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od momentu 

wpisania pierwszej oceny do dziennika. Pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna ocen: 

z pierwszego terminu i poprawy. 

- Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania do lekcji w czasie jednego semestru. 

Za każdy kolejny brak przygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Za 

nieprzygotowanie rozumie się brak zeszytu, pracy domowej oraz nieprzygotowanie do 

odpowiedzi. 

- Brak przygotowania uczeń zgłasza zaraz na początku lekcji, najpóźniej do momentu 

podania przez nauczyciela tematu bieżących zajęć. 

- Wszelkie kwestie nie uwzględnione powyżej są regulowane zgodnie z WZO. 

Katarzyna Łakomiec 

 


