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1. Cele kształcenia – wymagania ogólne 

Podstawa programowa nakłada na nauczyciela fizyki obowiązek kształtowania umiejętności: 

a. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości. 

b. Rozwiązywanie problemów i zadań obliczeniowych z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych. 

c. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników. 

d. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych. 
 

Nauczanie fizyki według prezentowanego programu nauczania powinno się odbywać zgodnie z teorią kształcenia wielo-
stronnego. Uczniowie powinni być systematycznie aktywizowani do przeprowadzania wszechstronnych operacji umysłowych. 
Praca powinna przebiegać w różnych tokach nauczania, tj. w toku podającym, problemowym, praktycznym i eksponującym. 
 
2. Wymaganie edukacyjne na poszczególne oceny: 

Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia 
się w stopniach szkolnych. 

 
Ustala się ogólne kryteria ocen z fizyki: 
 

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,  
• sprostał wymaganiom na niższe oceny. 
• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 
• zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,  
• 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 nieszablonowe 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, wska-

zać 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 nie-

znaczne 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,  
• sprostał wymaganiom na niższą ocenę.  
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,  
• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.  
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. 
 
3. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 

1. sprawdziany, 
2. kartkówki, 
3. odpowiedzi ustne, 
4. prace domowe (ustne, pisemne), 
5. prace długoterminowe (referaty, pomoce dydaktyczne), 
6. udział w konkursach, 
7. obserwacja ucznia (przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupach), 
8. obserwacja pracy ucznia w zespole podczas pracy z tekstem i wykonywania doświadczeń 
9. ocena działalności praktycznej ucznia (ocenie podlegają projekty, modele i zabawki wykonane samodzielnie  

przez uczniów). 
 
4. Konkursy przedmiotowe. 
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (spełniający wymagania na 
ocenę bardzo dobrą) otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, uzyskał po 
ustaleniu albo uzyskaniu semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć eduka-
cyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 
 
5. Warunki poprawy stopni. 

Uczeń, który z przyczyn losowych nie pisał pracy klasowej jest zobowiązany do napisania pracy w terminie ustalonym 
przez nauczyciela przedmiotu. 
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń otrzymuje oceną niedostateczną i nie ma prawa do poprawy. 
Sprawdzian poprawkowy dotyczy pracy klasowej zakończonej oceną niedostateczną lub dopuszczającą. O terminie  
i formie poprawy decyduje nauczyciel. Poprawa oceny nie oznacza anulowania oceny wystawionej wcześniej. Poprawie 
nie podlegają krótkie prace pisemne –„kartkówki”. 
 
6. Norma ilościowa zamiany punktów na stopnie 

 90 – 100% pkt. – bardzo dobry, 

 75 – 89 % pkt. – dobry, 

 50 – 74 % pkt. – dostateczny, 

 35 – 49 % pkt. – dopuszczający, 

 mniej niż 34 % pkt. – niedostateczny. 
 
7. Warunki i procedurach uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych: 

1. Uczeń ubiegający się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych składa pi-
semny wniosek do nauczyciela danego przedmiotu w następnym dniu roboczym od powiadomienia go o 
przewidywanej ocenie. 

2. Uczeń, który spełnia warunki starania się o wyższą ocenę przystępuje do sprawdzianu przygotowanego 
przez nauczyciela danego przedmiotu. 



3. Sprawdzian ten odbywa się w ostatnim tygodniu poprzedzającym konferencję klasyfikacyjną i może obejmo-
wać materiał z całego roku szkolnego 

4. O formie i zakresie sprawdzianu decyduje nauczyciel danego przedmiotu. 
 
8. Sposoby informowania uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów o PSO, a w szczególności: wyma-

ganiach edukacyjnych, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfi-
kacyjna oraz o osiągnięciach uczniów w nauce. 

1. Nauczyciel fizyki na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych nie-
zbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu, wyni-
kających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edu-
kacyjnych uczniów, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfi-
kacyjnej z przedmiotu. 

2. Wychowawcy przedstawiają rodzicom PSO na pierwszym zebraniu. Rodzice potwierdzają zapoznanie się  
z nim, podpisem na liście zbiorczej przechowywanej u wychowawcy danej klasy do końca roku szkolnego. 

3. Informacje o postępach uczniów rodzice/prawni opiekunowie otrzymują: 
- na zebraniach, konsultacjach oraz rozmowach indywidualnych. 
- za pośrednictwem e-dziennika lub (gdy nie korzystają z e-dziennika), wpisaniem informacji do zeszytu 

ucznia. 
4. Uczniowie zapoznają się z ocenionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela. 
5. Rodzice uczniów mają wgląd do sprawdzonych prac pisemnych swoich dzieci w szkole na zebraniach klaso-

wych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.  


