
WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z FIZYKI 
 
Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych: 
Ocenie podlegają prace pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki) odpowiedzi ustne, prace 
domowe, aktywność, projekty. 
1. Sprawdzian, testy  – obejmuje swoim zakresem najczęściej jeden dział z fizyki, jest 
zapowiedziany, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem i poprzedzony 
powtórzeniem. Jest to sprawdzenie,  czy poznane wiadomości i umiejętności są opanowane 
oraz zastosowania tej wiedzy w praktyce: w sytuacjach typowych oraz w złożonych 
problemach.  
2. Kartkówki  – sprawdzenie podstawowych wiadomości i umiejętności. Obejmuje materiał    
z 1-4ostatnich lekcji. Może dotyczyć również sprawdzenia przygotowania ucznia do lekcji. 
Kartkówki nie musza być zapowiadane i trwają około 15 minut. 
3. Prace domowe -mogą być sprawdzane w formie kartkówki. 
 
Ocena innych form aktywności 
1.Aktywnosc na lekcji – ocenie podlega zaangażowania ucznia w bieżącą pracę na lekcji 
2.Prace projektowe – ocena indywidualnych i zespołowych prac na konkretnie zadany temat, 
uwzględniając zagadnienia wykraczające poza program nauczania,  umiejętności 
interdyscyplinarne  
3. Inne prace – np.: zadania dodatkowe,  zgodnie z ustaleniami z nauczycielem. 
 
Kryteria oceniania sprawdzianów, testów, kartkówek: 
niedostateczny    do 30% punktów 
dopuszczający    31% –50- % punktów 
dostateczny         51-75% punktów 
dobry                   76-90% punktów 
bardzo dobry      od  91% punktów 
celujący               100%  punktów oraz wykonanie zadań dodatkowych wskazanych jako       
zadania na ocenę celującą 
 
WAŻNE INFORMACJE : 
1.Nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji. Uczniowi przysługuje prawo 
do dwóch nieprzygotowań w semestrze (gdy liczba w tygodniu wynosi 2). Nieprzygotowanie 
to: brak zeszytu ćwiczeń lub podręcznika, brak całej pracy domowej lub jej części, brak 
poprawy sprawdzianu. Niemożna zgłosić nieprzygotowania przed zapowiedzianym 
sprawdzianem (również kartkówką). Każde następne nieprzygotowanie jest równoznaczne     
z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
2.Uczeń może  poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu w ciągu 
dwóch tygodni od  jego oddania tylko raz. Jeśli uczeń był nieobecny na sprawdzianie lub na 
kartkówce, musi napisać je w dodatkowym terminie 
3. Nauczyciel nie sprawdza prac napisanych przez ucznia niesamodzielnie (ściąganie), taka 
praca oceniona zostaje na 1. 
4. Uczeń nie może poprawiać ocen z innych prac pisemnych (kartkówki i testy) 



5. Praca domowa jest traktowana jak przygotowanie do lekcji, zatem ocena z pracy domowej 
lub za jej brak, ma taka sama wartość jak ocena z odpowiedzi/kartkówki. 
6. Przy ocenie semestralnej i końcowej, pod uwagę brane będą oceny cząstkowe ucznia, jak 
również stosunek do przedmiotu (frekwencja, przygotowanie do lekcji, prowadzenie notatek, 
obecność na sprawdzianach) oraz aktywność i praca na lekcji. Na ocenę końcową uczeń 
pracuje cały semestr/rok. 
7. O ocenach proponowanych semestralnych i końcoworocznych nauczyciel informuje 
również na miesiąc przed Radą Klasyfikacyjną. Ocena proponowana może ulec zmianie. 
Uczeń, który otrzymał informację o ocenie proponowanej może ubiegać się o ocenę wyższą 
niż przewidywana w ciągu 7 dni od poinformowania go o ocenie, pod warunkiem, że: 
- nie przekroczył przysługującej mu liczby nieprzygotowań, 
- zaliczył wszystkie prace klasowe w pierwszym terminie, 
- z prac klasowych i sprawdzianów w danym semestrze ma co najmniej 50% ocen takich              
o  jaką się ubiega 
- ma uzupełniony zeszyt ćwiczeń 
- jego średnia ocen wynosi co najmniej 1,67 przy ubieganiu się o ocenę dopuszczającą, 1,67 , 
dostateczną: 2,467,  dobrą : 3,67 , bardzo dobrą: 4,67 
Nauczyciel ustala wtedy z uczniem indywidualnie zasady i sposób zaliczeń oraz prac do 
wykonania, zapisuje je w postaci kontraktu. Nie dotyczy to oceny celującej. 
 
OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń który: 

� posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, 
� stosuje wiedzę w sytuacjach nietypowych (problemowych), 
� formułuje problemy 
� formułuje samodzielne wnioski z eksperymentów fizycznych oraz zapisuje je           

w postaci zależności matematycznych 
� proponuje nietypowe rozwiązania problemów fizycznych 
� osiąga sukcesy ( finalista, laureat) w konkursach i olimpiadach fizycznych 

 
OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

� opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą 
programową, 

�  formułuje samodzielne wypowiedzi w jakościowych zadaniach problemowych, 
� samodzielnie planuje i bezpiecznie przeprowadza eksperymenty fizyczne, 
� rozwiązuje złożone problemy ilościowe (wraz z przekształcaniem jednostek), 

wymagające znajomości kilku zjawisk i praw 
� oblicza wielkości fizyczne na podstawie wykresów w sytuacjach problemowych 
� odczytuje, analizuje i interpretuje informacje zawarte na wykresach, w tabelach, 
� diagramach w sytuacjach złożonych 

 
OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

� opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 
� rozwiązuje złożone problemy ilościowe (wraz z przekształcaniem jednostek), 

wykorzystując poznane prawa i zależności, 
� poprawnie posługuje się językiem fizycznym opisując zjawiska fizyczne, prawa 

przyrody, 



� odczytuje i analizuje informacje zawarte na wykresach, w tabelach, diagramach      
w sytuacjach typowych, 

� oblicza wielkości fizyczne na podstawie wykresów w sytuacjach typowych 
� rozumie sens fizyczny jednostek 

 
OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

� opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą 
programową, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

� poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań         
i problemów (przy trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela), 

� odczytuje i analizuje informacje zawarte na wykresach, w tabelach, diagramach         
w sytuacjach typowych, 

� poprawnie posługuje się językiem fizycznym opisując zjawiska fizyczne, prawa 
przyrody, korzystając z pomocy nauczyciela 

� zna jednostki opisujące wielkości fizyczne 
 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 
� rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
� korzysta z pomocy nauczyciela przy odpowiedziach. 
� zna jednostki opisujące wielkości fizyczne 
� intuicyjnie posługuje się poznanymi prawami przyrody oraz zjawiskami fizycznymi 

 
OCENĘ NIEDOSTATECZN Ą otrzymuje uczeń, który: 

� nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać     
z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim stopniu trudności a posiadane braki            
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu edukację na wyższym 
poziomie. 
 
 


