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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI  

 

w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Łodzi 

rok szkolny 2019/2020 

 

1. Ocenianie wiedzy i umiejętności odbywa się systematycznie, w różnych formach, w warunkach 

zapewniających obiektywność oceny. 
 

2. Cele oceniania: 

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

- udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce 

- dostarczenie rodzicom, nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce  

  i  specjalnych uzdolnieniach ucznia 
 

3. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

określa obowiązująca skala ocen: 
                    

OCENA SKRÓT LITEROWY OZNACZENIE CYFROWE 

celujący cel. 6 

bardzo dobry bdb. 5 

dobry db. 4 

dostateczny dost. 3 

dopuszczający dop. 2 

niedostateczny ndst. 1 
 

3.1 Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: 

 posiadł dodatkową wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania fizyki, 

samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania, 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania bardo trudnych zadań  

i problemów w nowych sytuacjach, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając terminologii fachowej oraz 

proponuje rozwiązania nietypowe, 

 samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki przeprowadza 

rachunek błędów, 

 formułuje hipotezy i weryfikuje je jakościowo i ilościowo, 

 jego wypowiedzi mają przemyślaną konstrukcję, nie zawierają żadnych błędów  

 prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika, innych materiałów 

dydaktycznych, dodatkowych lektur i innych źródeł informacji i ocenia ich 

wiarygodność, 

 osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach: fizycznej lub astronomicznej albo posiada 

inne porównywalne osiągnięcia. 
 

3.2 Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 swobodnie podaje i omawia przykłady ilustrujące poznane prawa, 

 proponuje metody badań, bada i ustala zależności między poznanymi wielkościami 

fizycznymi, dokonuje analiz i porównań, 

 wyprowadza, wyjaśnia i uzasadnia związki między poznanymi wielkościami 

fizycznymi, 

 samodzielnie i sprawnie posługuje się metodami algebraicznymi i graficznymi  

w złożonych zadaniach, łączących elementy różnych zjawisk fizycznych, stosując 

posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach, 
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 porównuje, interpretuje, wyjaśnia i uogólnia zależności między wielkościami 

fizycznymi, 

 samodzielnie analizuje zjawiska fizyczne i objaśnia otaczającą go rzeczywistość  

w oparciu o podstawy naukowe, teorie i modele, formułuje hipotezy i weryfikuje je, 

 planuje eksperymenty, umie dokonywać pomiarów wielkości fizycznych, zapisywać ich 

wyniki oraz analizować je i dokonywać rachunku błędów, 

 korzysta z literatury popularnonaukowej i fachowej, 

 swobodnie posługuje się językiem fizycznym w pełni samodzielnie budując 

wypowiedzi, sporadycznie popełnia drobne pomyłki, 

 prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika, innych materiałów 

dydaktycznych i dodatkowych lektur oraz ocenia wiarygodność tych źródeł. 
 

3.3 Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: 

 umie badać i interpretować poznane zależności między wielkościami fizycznymi, 

 umie interpretować wykresy zależności między poznanymi wielkościami fizycznymi, 

 podaje przykłady ilustrujące poznane prawa, 

 umie wyjaśnić, na czym polegają poznane zjawiska, wykorzystuje modele, 

 stosuje poznane wzory i prawa samodzielnie i sprawnie posługując się metodami 

algebraicznymi i geometrycznymi w typowych sytuacjach zadaniowych, 

 wyjaśnia, uzasadnia, analizuje, porównuje i interpretuje związki między poznanymi 

wielkościami fizycznymi, 

 umie dokonywać obserwacji i pomiarów poznanych wielkości fizycznych i zapisywać 

ich wyniki oraz przeprowadzać rachunek błędów, 

 w wypowiedziach sporadycznie popełnia błędy merytoryczne, 

 prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika i dodatkowych lektur. 
 

3.4 Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 odróżnia obiekty fizyczne, wielkości fizyczne, obiekty idealne, prawa, teorie fizyczne 

 umie posługiwać się jednostkami podstawowymi układu SI i umie przeliczać jednostki, 

 zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć i wielkości fizycznych występujących  

w materiale nauczania fizyki, 

 umie interpretować poznane zależności między wielkościami fizycznymi, 

 podaje przykłady ilustrujące poznane prawa, 

 umie wyjaśnić, na czym polegają poznane zjawiska, z wykorzystaniem modeli, 

 stosuje poznane wzory i prawa w prostych sytuacjach zadaniowych o średnim stopniu 

trudności, 

 umie wykonywać obserwacje i opisywać je jakościowo, 

 umie dokonywać prostych pomiarów poznanych wielkości fizycznych i zapisywać ich 

wyniki, 

 umie sporządzać i interpretować wykresy 

 w wypowiedziach popełnia błędy merytoryczne, 

 prowadzi zeszyt, korzysta z notatek i podręcznika. 
 

3.5 Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 rozumie pytania i polecenia, 

 odróżnia obiekty fizyczne, wielkości fizyczne, obiekty idealne, prawa, teorie fizyczne, 

 umie posługiwać się jednostkami podstawowymi układu SI i umie przeliczać jednostki, 

 zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć i wielkości fizycznych występujących  

w materiale nauczania fizyki, 

 umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania elementarnych obliczeń  

w bardzo prostych sytuacjach zadaniowych o niewielkim stopniu trudności, 
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 umie wykonywać obserwacje i opisywać je jakościowo, 

 w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne, 

 umie sporządzać wykresy, 

 prowadzi zeszyt i korzysta z podręcznika. 
 

3.6 Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 nie rozumie pytań i poleceń, 

 w wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy merytoryczne, 

 nie umie obserwować i opisywać zjawisk fizycznych, 

 nie umie wykorzystywać modeli do wyjaśnienia zjawisk i procesów fizycznych, 

 nie umie sporządzać i interpretować wykresów, 

 nie umie korzystać z praw i zasad fizyki do wyjaśnienia wybranych zjawisk 

zachodzących w przyrodzie. 
 

4. Oceny wyrażone w stopniach dzieli się na: 

a. oceny cząstkowe – określające poziom wiadomości i umiejętności ze zrealizowanej 

części programu, 

b. oceny śródroczne i końcoworoczne – określające poziom wiadomości i umiejętności 

przewidzianych programem nauczania na dany semestr lub rok szkolny.  
 

5. Oceniane będą: 

a. umiejętność operowania podstawowymi pojęciami fizycznymi, 

b. umiejętność dostrzegania, formułowania prostych i złożonych problemów teoretycznych, 

c. umiejętność logicznego rozumowania i wnioskowania, 

d. umiejętność stosowania wiedzy matematycznej i fizycznej przy rozwiązywaniu 

problemów typowych i nietypowych z różnych dziedzin i z życia codziennego, 

e. umiejętność korzystania z różnych źródeł i narzędzi do zdobywania wiedzy 

                        i rozwiązywania problemów, 

f. umiejętność precyzyjnego formułowania myśli, 

g. umiejętność obserwacji zjawisk fizycznych i ich opisu, 

h. umiejętność planowania i wykonywania doświadczeń fizycznych oraz zapisywania  

i analizowania ich wyników, 

i. umiejętność wykorzystywania wiedzy fizycznej do wyjaśniania zasad działania  

                       i bezpiecznego użytkowania wybranych urządzeń technicznych, 

j. aktywność uczniów na lekcji. 
 

6. Formy sprawdzania postępów w nauce: 

6.1   Oceny cząstkowe mogą być wynikiem: 

a) odpowiedzi ustnej ucznia, 

b) rozwiązywania zadania przy tablicy lub samodzielnie w ławce, 

c) pracy domowej, 

d) 15 minutowej kartkówki obejmującej materiał z nie więcej niż 3 ostatnich  

                        tematów lekcyjnych, 

e) sprawdzianu obejmującego materiał z jednego działu, 

f) pracy twórczej indywidualnej lub grupowej, w której wykorzystane zostały  

      różne źródła informacji i narzędzia, 

g) wykonania doświadczenia fizycznego lub zadania praktycznego. 

6.2   Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową oceniającą stopień jego zaangażowania;  

        wówczas ocenie podlegają: 

a. aktywność – oceniana za pomocą „+” lub „-”  

                      5 plusów – ocena:  bardzo dobry 

                      4 plusy – ocena:  dobry 

                      3 plusy – ocena: dostateczny 
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                      3 minusy – ocena: niedostateczny 

„-” uczeń może otrzymać za brak cząstkowej wiedzy wynikający z toku bieżącej 

lekcji a spowodowane nieuwagą, przeszkadzaniem w prowadzeniu zajęć itp. 

b. umiejętność pracy w grupie, 

c. umiejętność pomocy słabszemu uczniowi, 

d. dokładność. 

            6.3   Sposób powiadamiania uczniów o pisemnej formie sprawdzania postępów w nauce: 

a. sprawdzian  jest zapowiadany przynajmniej na 1 tydzień wcześniej. Przewidywany 

termin sprawdzianu odnotowywany jest w dzienniku Librus. 

b. kartkówka zapowiadana jest na ostatniej lekcji lub jest niezapowiadana 

c. temat referatu lub innej samodzielnej pracy długoterminowej ogłaszany jest na lekcji  

i na niej ustalany jest termin przedstawienia prac. 

            6.4   Sprawdziany pisemne oceniane są w skali punktowej wg zasady: 

                         - ocena dopuszczający –  od 45% możliwych do zdobycia punktów 

                         - ocena dostateczny – od 60%  

                         - ocena dobry – od 75%  

                         - ocena bardzo dobry – od 90%  

                         - ocena celujący – od 95%. 

            6.5   Uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie. W przypadku, gdy 

                     uczeń jest nieobecny na obowiązkowym sprawdzianie pisemnym/kartkówce do dziennika Librus  

                     wpisywany jest symbol „bz”, który do średniej ważonej liczony jest jako zero do momentu  

                     uzupełnienia braku.  
            6.6   Praca pisemna powinna być oceniona, omówiona w klasie i oddana uczniowi do wglądu  

                    w terminie 2 tygodni od momentu jej napisania. 

            6.7   Poprawianie sprawdzianów: 

a. uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny otrzymanej ze sprawdzianu,  

w terminie uzgodnionym przez ucznia i nauczyciela, 

b. ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, 

c. usprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie uprawnia ucznia do jego w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem, 

d. nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie skutkuje pisaniem pracy na 

pierwszych zajęciach, na których uczeń będzie obecny. 

             6.8  Ocena z poprawy sprawdzianu wyższa od poprawionej, przyjmuje wagę odpowiednio do             

                     określonej w pkt 7.2. Ocena niższa przyjmuje wagę 1.  

             6.9  Kartkówki nie są poprawiane. 

             6. 10 Uczeń ma prawo w czasie semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bądź brak  

                      pracy domowej: 

                       - jeden raz w okresie, jeżeli ma jedną godzinę lekcyjną fizyki tygodniowo,  

Zgłoszenie nieprzygotowania powinno nastąpić na początku lekcji w czasie odczytywania 

listy obecności. Zwalnia ono ucznia z odpowiedzi i kartkówki. Zgłoszenie 

nieprzygotowania nie będzie uwzględniane w czasie lekcji powtórzeniowych i na 

sprawdzianach. 
 

7. Zasady oceniania okresowego i końcoworocznego. 

7.1   Na ocenę śródroczną  i końcoworoczną składają się oceny wymienione w punktach  6.1 i 6.2 

7.2   Wagi ocen cząstkowych: 
 

Ocena cząstkowa z: Waga Uwagi 

Sprawdziany pisemne 3  

Kartkówka 2  

Odpowiedź ustna 2  

Rozwiązywanie zadań rachunkowych 1 lub 2  

 Praca domowa 1  
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Praca twórcza  indywidualna lub grupowa, 

w której wykorzystane zostały różne 

źródła informacji i narzędzia 

1 lub 2 Waga w zależności od 

złożoności zadania – ustala 

nauczyciel  

  Wykonanie doświadczenia fizycznego lub 

zadania praktycznego 

1 lub 2 

Aktywność 1  
   
           7.3   Nauczyciel przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej informuje  

                    ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych  

                    poprzez wpis  w dzienniku Librus w kategorii „przewidywana” na 2 tygodnie przed terminem  

                    klasyfikacji.  

           7.4  Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia 

                   i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach na 2 tygodnie przed  

                   klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poprzez wpis w dzienniku Librus w kategorii 

                   „przewidywana”.  
7.5   Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel krótko uzasadnia ocenę. 

7.6   Uczeń jest klasyfikowany, jeśli w każdym semestrze uzyskał przynajmniej trzy oceny  

        cząstkowe i nie opuścił więcej niż 50% godzin lekcyjnych z fizyki. 

7.7   Ocena śródroczna ustalana jest przez nauczyciela na podstawie średniej ważonej ze  

        wszystkich ocen cząstkowych z 1 półrocza. 

        Ocena roczna ustalana jest przez nauczyciela na podstawie średniej ważonej ocen  

        cząstkowych uzyskanych w ciągu całego roku pod warunkiem zaliczenia każdego półrocza. 

        
        

Średniej ważonej przyporządkowana jest ocena śródroczna i roczna  
 

Średnia Ocena 

poniżej 1,8 niedostateczny 

od 1,8 dopuszczający 

od 2,75 dostateczny 

od 3,7 dobry 

od 4,6 5 bardzo dobry 

od 5,2 celujący 
 

7.8   Sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych regulują  

        odrębne rozporządzenia. 

7.9   Jeżeli na koniec 1 semestru uczeń uzyskał ocenę niedostateczny, to powinien ją poprawić do  

        końca kwietnia w formie i w czasie uzgodnionym z nauczycielem.  
 

8.  Przedmiotowe zasady oceniania mogą ulec zmianie po każdej klasyfikacji biorąc pod uwagę 

opinie członków zespołu przedmiotowego. 

 
 


