PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANAIA Z FIZYKI
W KLASACH VII - VIII

WSTĘP
Program nauczania fizyki jest realizowany w wymiarze 2 godz. tygodniowo w klasach VII –
VIII. Na lekcjach fizyki wykorzystujemy strategie oceniania kształtującego. W ocenianiu bieżącym
nauczyciele przekazują uczniom informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się,
poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć.
Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem
samooceny. Przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel podaje kryteria do
pracy, czyli – co będzie podlegać ocenianiu. W komentarzu do pracy ucznia nauczyciel odnosi się do
wcześniej ustalonych kryteriów, zaznaczając, czy dana umiejętność została opanowana, czy też nie.

CO PODLEGA OCENIE
a. Prace klasowe (testy)
b. Kartkówki
c. Odpowiedzi ustne
d. Praca samodzielna na lekcji
e. Prace domowe
f.

Zeszyt przedmiotowy

g. Aktywność na lekcji
h. Praca w grupie
i.

Przygotowanie do lekcji

j.

Udział w konkursach

k. Przygotowanie doświadczenia
l.

Omówienie zagadnienia fizycznego

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
• samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),
• formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,

• wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,
• udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,
• swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,
• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
• zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą,
• stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je w praktyce,
• wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,
• interpretuje wykresy,
• uogólnia i wyciąga wnioski,
• podaje nie szablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie,
• rozwiązuje nietypowe zadania,
• operuje kilkoma wzorami,
• interpretuje wyniki np. na wykresie,
• potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów,
• poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,
• udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania
(mogą wystąpić nieznaczne braki),
• rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,
• rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je przekształcać,
• sporządza wykresy,
• podejmuje próby wyprowadzania wzorów,
• rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,
• przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,
• rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również na podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),
• potrafi sporządzić wykres,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (występują tu jednak braki),
• stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,
• zna prawa i wielkości fizyczne,
• podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,
• opisuje proste zjawiska fizyczne,
• ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce,
• podaje podstawowe wzory,
• podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,
• stosuje prawidłowe jednostki,
• udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,
• podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,
• językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
• zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,
• podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia,
• rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,
• potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,
• językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,
• nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,
• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

ZASADY OCENIANA NA LEKCJI
1. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z powodu choroby
trwającej dłużej niż tydzień, zobowiązany jest ją napisać w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do
szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. Jeśli nie napisze zaległej pracy
pisemnej w terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.
2. Uczeń, którego nie było na sprawdzianie, a jego nieobecność trwała 1 dzień, pisze sprawdzian
na najbliższej lekcji.
3. Sprawdziany są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej.
4. Stopień ze sprawdzianu uczeń może poprawić. Poprawa odbywa się w ciągu dwóch tygodni od
rozdania prac i tylko jeden raz. Poprawić można ocenę niedostateczną, dopuszczającą i

dostateczną.
5. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji mogą być nie zapowiadane.
6. Uczniowie nieobecni na kartkówce mogą pisać ją za zgodą nauczyciela w najbliższym terminie.
7. Udział z powodzeniem w olimpiadach i konkursach to podstawa do oceny celującej.
8. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym zapisuje własne
rozwiązania zadań. Ich samodzielność może być sprawdzona i oceniona przez nauczyciela.
Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. Uczeń w przypadku nieobecności w szkole
powinien zeszyt uzupełnić.
9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
10. Uczeń, który otrzymał półroczną ocenę niedostateczną, powinien przystąpić do sprawdzianu
poprawkowego w terminie ustalonym przez nauczyciela po zasięgnięciu opinii ucznia.
11. W przypadku, gdy uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu
poprawkowego, otrzymuje ocenę niedostateczną.
12. Uczeń, który był nieklasyfikowany na pierwsze półrocze, powinien przystąpić do sprawdzianu
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym przez nauczyciela po zasięgnięciu opinii ucznia.
13. Zakres wymagań na sprawdzian klasyfikacyjny obejmuje wiadomości i umiejętności ze
wszystkich poziomów.
14. Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do lekcji 3 razy w semestrze. Zgłoszenie
powyższych faktów musi nastąpić na początku lekcji i zostaje odnotowane w dzienniku
lekcyjnym. Ponadto uczeń ma obowiązek uzupełnić brakującą lub źle napisaną pracę domową
na następną lekcję. Za nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu
ćwiczeń i nie zgłoszenie tego faktu przed lekcją, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
15. Niesamodzielna praca ucznia na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z
otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy.
16. Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać „+”. 3 plusy jest równoważne ocenie bardzo
dobrej. Za ewidentny i celowy brak pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
17. W ocenach cząstkowych stosuje się znaki „+” i „-”.
18. Kryteria oceniania prac pisemnych:
91% - 100% - ocena bardzo dobra
75% - 90% - ocena dobra
51% - 74% - ocena dostateczna
31% - 50% - ocena dopuszczająca
0% - 30% - ocena niedostateczna

