
 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI KL VII 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Fizyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie. 

Uczeń powinien mieć na lekcji: 

1. Zeszyt przedmiotowy w kratkę. 

2. „Spotkania z fizyką” Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej 

autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska wyd. NOWA ERA 

Wymagania ogólne: 

1. Zeszyt przedmiotowy prowadzony systematycznie: wpisywane daty, tematy, numery lekcji, pełne 

notatki z lekcji, odrobione zadania domowe. Brak zeszytu należy zgłosić na początku lekcji. 

2. Aktywne uczestnictwo w lekcji, systematyczne przygotowanie do lekcji, wypełnianie obowiązków i 

poleceń nauczyciela. 

3. Systematyczne rozwiązywanie zadań domowych pisemnych i ustnych 

FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA UCZNIA 

1. Ocenianie odpowiedzi pisemnych: 

 Kartkówki (ok. 15 min.)- sprawdzanie opanowania materiału z ostatnich trzech tematów 

 Sprawdziany pisemne (ok. 45 min.) obejmujące dany dział (zapowiedziane tydzień wcześniej, 

z podanym 

 zakresem) 

 Karty pracy 

 Zadania domowe 

2. Ocenianie odpowiedzi ustnych: 

 Ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć, doświadczenia, eksperymenty; 

 Odpowiedzi opisujące pojęcia, właściwości, prawa itp. 

 Projekty, prezentacje; 

3. Ocena pracy uczniów na lekcji: 

 Oceny pozytywne za właściwy udział w lekcji i przygotowanie do niej 

 Ocena negatywna w przypadku systematycznego nieprzygotowania do lekcji oraz nie 

wykonywania ćwiczeń i poleceń w czasie lekcji 

4. Ocenianie rozwiązanych zadań dodatkowych 

5. Ocenianie osiąganych wyników w konkursach przedmiotowych, szkolnych i innych. 

6. W przypadku wybranych form aktywności oceny są wystawiane na podstawie zgromadzonych 

przez ucznia plusów i minusów - komplet 3 plusów daje ocenę bardzo dobrą a komplet 3 minusów 

ocenę niedostateczną. 

Oceny można poprawić zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. 



 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełni, co najmniej jeden z poniższych warunków: 

Systematycznie rozwiązuje zadania o znacznie podwyższonym stopniu trudności oraz większość 

pisanych 

sprawdzianów i odpowiedzi spełnia warunki na ocenę celującą zgodnie z przeliczeniem procentowym 

Systematycznie i czynnie uczestniczy w zajęciach kółka fizycznego oraz bierze udział w konkursach 

fizycznych i uzyskuje w nich wysokie wyniki 

Uzyska tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

Zna i stosuje pojęcia fizyczne 

o Sprawnie posługuje się wszystkimi poznanymi pojęciami fizycznymi 

Zna prawa fizyki 

Sprawnie stosuje poznane prawa w rozwiązywaniu zadań obliczeniowych 

Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

Potrafi podać przykład i przeprowadzić eksperyment lub doświadczenie potwierdzającego dane 

prawo 

Prowadzi obserwacje i opisuje zjawiska fizyczne; 

Planuje wykonanie i opis doświadczeń fizycznych, zapisuje i analizuje wyniki; 

Sporządza i interpretuje wykresy. 

Systematycznie rozwiązuje zadania domowe na poziomie oceny bardzo dobrej 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

Zna i stosuje pojęcia fizyczne 

Zna prawa fizyki 

 Stosuje poznane prawa w rozwiązywaniu zadań obliczeniowych; 

Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

Potrafi podać przykład eksperymentu lub doświadczenia potwierdzającego dane prawo 

Prowadzi obserwacje i opisuje zjawiska fizyczne; 

Planuje wykonanie i opis doświadczeń fizycznych, zapisuje i analizuje wyniki; 

Systematycznie rozwiązuje zadania domowe na poziomie oceny dobrej 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

Zna i stosuje pojęcia fizyczne 

Zna prawa fizyki 



 

 

Stosuje poznane prawa w rozwiązywaniu prostych zadań obliczeniowych; 

Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

Potrafi wybrać z podanych przykład eksperymentu lub doświadczenia potwierdzającego dane prawo 

Prowadzi obserwacje i opisuje zjawiska fizyczne; 

Wykonuje i opisuje doświadczenie fizyczne według instrukcji, zapisuje wyniki i próbuje je analizować; 

Rozwiązuje proste zadania domowe; 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

Zna i intuicyjnie stosuje pojęcia fizyczne 

Zna prawa fizyki 

Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

Potrafi wybrać z podanych przykład eksperymentu lub doświadczenia potwierdzającego dane prawo 

Prowadzi obserwacje i próbuje opisywać zjawiska fizyczne; 

Wykonuje proste doświadczenia fizycznych według instrukcji; 

Podejmuje próby rozwiązywania zadań domowych; 

 

Dla uczniów z opinią/orzeczeniem dostosowuje się wymagania i system oceniania według zaleceń 

Poradni. 

 

Ocenę semestralną /roczną wystawia nauczyciel w terminie zgodnym z WO. Ocena ta nie jest średnia 

arytmetyczną ocen cząstkowych i uwzględnia „wagę” otrzymanych ocen cząstkowych. 

Ustalając roczną ocenę klasyfikacyjną z fizyki, nauczyciel bierze pod uwagę ocenę śródroczną oraz 

oceny cząstkowe uzyskane w ciągu roku szkolnego. 

Ocena śródroczna umożliwia poznanie poziomu i zakresu wiedzy oraz umiejętności ucznia w trakcie 

nauki przedmiotu w danym roku szkolnym. Ocena ta pozwala również nauczycielowi i rodzicom 

ustalić właściwe sposoby działania w celu rozwinięcia dotychczasowych umiejętności ucznia, bądź 

uzupełnienia istniejących braków. 

Uczeń powinien pracować systematycznie przez cały semestr, zgodnie z zaleceniami nauczyciela. 

Wszelkie kwestie nieuregulowane Przedmiotowymi Zasadami Oceniania rozstrzyga nauczyciel, a w 

kwestiach spornych Dyrektor Szkoły. 

 

 

 

 



 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI KL VIII 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Fizyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Pszczynie. 

Uczeń powinien mieć na lekcji: 

1. Zeszyt przedmiotowy w kratkę. 

2. „Spotkania z fizyką” Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej 

autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska wyd. NOWA ERA 

Wymagania ogólne: 

1. Zeszyt przedmiotowy prowadzony systematycznie: wpisywane daty, tematy, numery lekcji, pełne 

notatki z lekcji, odrobione zadania domowe. Brak zeszytu należy zgłosić na początku lekcji. 

2. Aktywne uczestnictwo w lekcji, systematyczne przygotowanie do lekcji, wypełnianie obowiązków i 

poleceń nauczyciela. 

3. Systematyczne rozwiązywanie zadań domowych pisemnych i ustnych 

FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA UCZNIA 

1. Ocenianie odpowiedzi pisemnych: 

 Kartkówki (ok. 15 min.)- sprawdzanie opanowania materiału z ostatnich trzech tematów 

 Sprawdziany pisemne (ok. 45 min.) obejmujące dany dział (zapowiedziane tydzień wcześniej, 

z podanym zakresem) 

 Karty pracy 

 Zadania domowe 

2. Ocenianie odpowiedzi ustnych: 

 Ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć, doświadczenia, eksperymenty; 

 Odpowiedzi opisujące pojęcia, właściwości, prawa itp. 

 Projekty, prezentacje; 

3. Ocena pracy uczniów na lekcji: 

 Oceny pozytywne za właściwy udział w lekcji i przygotowanie do niej 

 Ocena negatywna w przypadku systematycznego nieprzygotowania do lekcji oraz 

niewykonywania ćwiczeń i poleceń w czasie lekcji 

4. Ocenianie rozwiązanych zadań dodatkowych 

5. Ocenianie osiąganych wyników w konkursach przedmiotowych, szkolnych i innych. 

6. W przypadku wybranych form aktywności oceny są wystawiane na podstawie zgromadzonych 

przez ucznia plusów i minusów - komplet 3 plusów daje ocenę bardzo dobrą a komplet 3 minusów 

ocenę niedostateczną. 

Oceny można poprawić zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. 



 

 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełni, co najmniej jeden z poniższych warunków: 

Systematycznie rozwiązuje zadania o  podwyższonym stopniu trudności oraz większość pisanych 

sprawdzianów i odpowiedzi spełnia warunki na ocenę celującą zgodnie z przeliczeniem procentowym 

Systematycznie i czynnie uczestniczy w zajęciach kółka fizycznego oraz bierze udział w konkursach 

fizycznych i uzyskuje w nich wysokie wyniki 

Uzyska tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

Zna i stosuje pojęcia fizyczne 

Sprawnie posługuje się wszystkimi poznanymi pojęciami fizycznymi 

Zna prawa fizyki 

Sprawnie stosuje poznane prawa w rozwiązywaniu zadań obliczeniowych 

Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

Potrafi podać przykład i przeprowadzić eksperyment lub doświadczenie potwierdzającego dane 

prawo 

Prowadzi obserwacje i opisuje zjawiska fizyczne; 

Planuje wykonanie i opis doświadczeń fizycznych, zapisuje i analizuje wyniki; 

Sporządza i interpretuje wykresy. 

Systematycznie rozwiązuje zadania domowe na poziomie oceny bardzo dobrej 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

Zna i stosuje pojęcia fizyczne 

Zna prawa fizyki 

Stosuje poznane prawa w rozwiązywaniu zadań obliczeniowych; 

Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

Potrafi podać przykład eksperymentu lub doświadczenia potwierdzającego dane prawo 

Prowadzi obserwacje i opisuje zjawiska fizyczne; 

Planuje wykonanie i opis doświadczeń fizycznych, zapisuje i analizuje wyniki; 

Systematycznie rozwiązuje zadania domowe na poziomie oceny dobrej 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

Zna i stosuje pojęcia fizyczne 

Zna prawa fizyki 



 

 

Stosuje poznane prawa w rozwiązywaniu prostych zadań obliczeniowych; 

Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

Potrafi wybrać z podanych przykład eksperymentu lub doświadczenia potwierdzającego dane prawo 

Prowadzi obserwacje i opisuje zjawiska fizyczne; 

Wykonuje i opisuje doświadczenie fizyczne według instrukcji, zapisuje wyniki i próbuje je analizować; 

Rozwiązuje proste zadania domowe; 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

Zna i intuicyjnie stosuje pojęcia fizyczne 

Zna prawa fizyki 

Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

Potrafi wybrać z podanych przykład eksperymentu lub doświadczenia potwierdzającego dane prawo 

Prowadzi obserwacje i próbuje opisywać zjawiska fizyczne; 

Wykonuje proste doświadczenia fizycznych według instrukcji; 

Podejmuje próby rozwiązywania zadań domowych; 

 

Dla uczniów z opinią/orzeczeniem dostosowuje się wymagania i system oceniania według zaleceń 

Poradni. 

 

Ocenę semestralną /roczną wystawia nauczyciel w terminie zgodnym z WO. Ocena ta nie jest średnia 

arytmetyczną ocen cząstkowych i uwzględnia „wagę” otrzymanych ocen cząstkowych. 

Ustalając roczną ocenę klasyfikacyjną z fizyki, nauczyciel bierze pod uwagę ocenę śródroczną oraz 

oceny cząstkowe uzyskane w ciągu roku szkolnego. 

Ocena śródroczna umożliwia poznanie poziomu i zakresu wiedzy oraz umiejętności ucznia w trakcie 

nauki przedmiotu w danym roku szkolnym. Ocena ta pozwala również nauczycielowi i rodzicom 

ustalić właściwe sposoby działania w celu rozwinięcia dotychczasowych umiejętności ucznia, bądź 

uzupełnienia istniejących braków. 

Uczeń powinien pracować systematycznie przez cały semestr, zgodnie z zaleceniami nauczyciela. 

Wszelkie kwestie nieuregulowane Przedmiotowymi Zasadami Oceniania rozstrzyga nauczyciel, a w 

kwestiach spornych Dyrektor Szkoły. 

Opracowała: mgr Magdalena Musioł 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


