
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI   

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. 
II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. 
III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisanych za pomocą poznanych praw i zależności 
fizycznych. 
IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).             
 
Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów, jego rodziców/ prawnych opiekunów/ z programem nauczania, 
kryteriami oceniania i metodami pracy na lekcjach fizyki 
 

I. Obszary  aktywności  ucznia  podlegające  ocenie 

Na lekcjach fizyki są ocenianie aktywności ucznia: 

a) stopień zrozumienia pojęć fizycznych 

b) rozwiązywanie zadań fizycznych 

c) stosowanie wiedzy fizycznej w sytuacjach praktycznych 

d) aktywność na lekcji 

e) praca w grupie 

f) wnioskowanie doświadczeń prezentowanych na lekcji, bądź doświadczeń wykonanych samodzielnie w 

domu 

II. Formy i metody kontroli 

W celu kontrolowania osiągnięć uczniów na danym poziomie proponuje się formy sprawdzianów: 

- kartkówka 15-minutowa dotycząca aktualnie przerabianego materiału 

- sprawdzian wiedzy sprawdzający osiągnięcia uczniów  z kilku  zagadnień  / odpowiedzi wielokrotnego wyboru/  

- praca klasowa sprawdzająca osiągnięcia uczniów po zakończeniu działu  

- sprawdzanie prac domowych 

- ocenianie ustnych odpowiedzi, udział w lekcji, samodzielnie opracowanie przez ucznia lub grupę uczniów 

wybranych zagadnień 

- ocenianie dokładności wykonania przewidzianych doświadczeń  

- ocenianie ustnych i pisemnych wypowiedzi, w których będą zawarte wnioski z wykonywanych doświadczeń 

- prezentacja multimedialna dotycząca wybranego zagadnienia  

Kryteria oceniania z fizyki: 

Na poziomie koniecznym / na ocenę dopuszczającą/ uczeń: 
✓ rozróżnia i wymienia podstawowe pojęcia fizyczne 
✓ rozróżnia i podaje treść (własnymi słowami) podstawowych praw i zależności fizycznych 
✓ podaje poznane przykłady zastosowań w życiu codziennym praw i zjawisk fizycznych 
✓ oblicza, korzystając z definicji, podstawowe wielkości fizyczne 
✓ planuje i wykonuje najprostsze doświadczenia samodzielnie lub trudniejsze w grupach 
✓ opisuje doświadczenia przeprowadzane na lekcji i w domu 
✓ zna zasady bhp obowiązujące w pracowni fizycznej. 

 
Na poziomie podstawowym/ na ocenę dostateczną/ uczeń: 

✓ rozróżnia i wymienia pojęcia fizyczne 
✓ rozróżnia i podaje treść (własnymi słowami) praw i zależności fizycznych 
✓ podaje przykłady zastosowań praw i zjawisk fizycznych 
✓ rozwiązuje proste zadania, obliczając je dowolnym poprawnym sposobem 
✓ planuje i wykonuje proste doświadczenia 
✓ analizuje wyniki przeprowadzanych doświadczeń oraz formułuje wnioski z nich wynikające, a następnie prezentuje 

je 
✓ samodzielnie wyszukuje informacje na zadany temat we wskazanych źródłach informacji (np. książkach, 

czasopismach, internecie), a następnie prezentuje wyniki swoich poszukiwań. 
 
Na poziomie rozszerzonym/ na ocenę dobrą/ uczeń: 



✓ wyjaśnia zjawiska fizyczne za pomocą praw przyrody 
✓ rozwiązuje zadania i problemy teoretyczne, stosując obliczenia 
✓ planuje i wykonuje doświadczenia, analizuje otrzymane wyniki oraz formułuje wnioski wynikające z doświadczeń, a 

następnie prezentuje swoja prace na forum klasy 
✓ samodzielnie wyszukuje informacje w źródłach (np. książkach, czasopismach i internecie) oraz ocenia krytycznie 

znalezione informacje. 
 
Na poziomie dopełniającym/ na ocenę bardzo dobrą/ uczeń: 

✓ rozwiązuje trudniejsze zadania problemowe, np. przewidując rozwiązanie dzięki analizie podobnego problemu, 
udowadniając postawioną w problemie tezę,  projektując serie doświadczeń 

✓ rozwiązuje trudniejsze zadania rachunkowe, stosując niezbędny aparat matematyczny 
✓ posługując sie zapisem symbolicznym. 

 
Poziom wykraczający/ na ocenę celującą/ uczeń  potrafi to co w pozostałych poziomach. 
Obejmuje on trudne zadania problemowe, rachunkowe i doświadczalne o stopniu trudności odpowiadającym konkursom 
przedmiotowym. 

 

III. Ocenianie prac pisemnych 

Ocenianie prac pisemnych – prac klasowych i sprawdzianów  wg  skali procentowej zawartej w WSO.  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyska maksymalną liczbę pkt. z pracy i rozwiąże prawidłowo zadania 

dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności. W przypadku, gdy uczeń otrzyma z pracy mniejszą liczbę pkt. 

oraz rozwiąże dodatkowe zadania lub ich część ustala się dla nich oddzielną punktację, sumuje uzyskane przez 

ucznia pkt. i wystawia ocenę w skali 1 do 6. 

IV. Wystawanie oceny semestralnej i końcoworocznej 

Ocena semestralna i całoroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena ucznia jest sumą 

wiadomości i umiejętności, których zakres jest określony programem nauczania.  Nauczyciel wystawiając ocenę 

z fizyki uwzględnia: 

- stopień opanowania materiału 

- psychofizyczne predyspozycje i możliwości ucznia 

- aktywność na zajęciach 

- rozwiązywanie dodatkowych zadań  

- wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się obowiązków 

V. Kontrakt z uczniami 

Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może jej napisać z całą klasą, to powinien 

ją napisać  w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Uczeń może poprawiać ocenę z pracy klasowej w 

ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac. Przy poprawianiu prac klasowych kryteria ocen nie 

zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. Krótkie kartkówki  nie podlegają poprawie. Uczeń 

ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to prac klasowych). 

 

VI. Osiągnięcia ucznia kończącego szkołę 

Przeprowadza nieskomplikowane rozumowania dotyczące praw fizyki. Posługuje się własnościami liczb i działań 

przy rozwiązywaniu zadań. Dostrzega, wykorzystuje i interpretuje zależności fizyczne, interpretuje związki 

wyrażone za pomocą wzorów, wykresów, schematów, diagramów, tabel. Prezentuje z użyciem języka fizyki i 

matematyki wyniki prostych doświadczeń, badań, zagadnień i rozwiązań . Stosuje techniki twórczego 

rozwiązywania  problemów. Formułuje i sprawdza hipotezy, opracowuje wyniki doświadczenia, ocenia i 

interpretuje je wg praw fizyki oraz przedstawia  je w bardzo czytelny sposób. Tworzy i realizuje plan rozwiązania 

sytuacji problemowej. 
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