
Przedmiotowy System Oceniania z fizyki 

w klasach 7-8 szkoły podstawowej 

 

I. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocz-

nych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowa-

nego programu nauczania  oraz podręczniku dla klasy siódmej i ósmej szkoły podsta-

wowej Spotkania z fizyką wyd. Nowa Era 

 

Wymagania ogólne – uczeń: 

• wykorzystuje pojęcia i wielkości fizyczne do opisu zjawisk oraz wskazuje ich przykłady 

w otaczającej rzeczywistości, 

• rozwiązuje problemy z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych, 

• planuje i przeprowadza obserwacje lub doświadczenia oraz wnioskuje na podstawie ich 

wyników, 

• posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tek-

stów popularnonaukowych. 

Ponadto uczeń: 

• sprawnie się komunikuje, 

• sprawnie wykorzystuje narzędzia matematyki, 

• poszukuje, porządkuje, krytycznie analizuje oraz wykorzystuje informacje z różnych źró-

deł, 

• potrafi pracować w zespole. 

 

  

Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia ma kilka celów. 

1. Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce. 

2. Uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzia-

nych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie, wraz ze wska-

zaniem mocnych i słabych stron ucznia w kontekście nabywania umiejętności okre-

ślonej wymaganiami podstawy programowej. 

3. Wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. 

4. Ukierunkowywanie samodzielnej i projektowej pracy ucznia. 

5. Korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. 

6. Okresowe podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej podstawie 

stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany 

okres. 

II. Dostosowanie wymagań 
1. Ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowane jest do jego indy-

widualnych potrzeb i możliwości. Uwzględnia ono zalecenia opinii lub orzeczenia PPP, zaan-

gażowanie ucznia oraz postępy w nauce.  

2. W przypadku prac pisemnych uczeń może otrzymać inną wersję kartkówki, sprawdzianu 

lub może być oceniany według innych kryteriów. 

III.Obszary aktywności podlegające ocenie 
Na zajęciach z fizyki uczeń oceniany jest w następujących obszarach: 

• aktywność w czasie zajęć – gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zleconych 

w trakcie zajęć przez nauczyciela, podejmowanie merytorycznej dyskusji itp., 

• stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej na-



uczania fizyki oraz wymagań programowych, 

• przygotowanie do zajęć, 

Dopuszczalne jest ocenianie następujących form aktywności ucznia: 

- sprawdziany- Sprawdzian musi być zapowiedziany co najmniej tydzień przed jego planowa-

nymterminem i poprzedzony lekcją powtórzeniową. Trwa całą godzinę lekcyjną. Zawiera 

pytania na wszystkie oceny łącznie z oceną celującą.  Jest przeprowadzany po zakończeniu 

każdego działu. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych, to powi-

nien napisać go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, a jeśli odmówi jego napi-

sania lub nie wywiąże się z umówionego terminu otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń 

może poprawić ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, ze sprawdzianu w ciągu dwóch ty-

godni od dnia oddania sprawdzonych prac. 

 Poprawa jest dobrowolna i uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz. 

- kartkówki- jest formą sprawdzania bieżących wiadomości i nie musi być zapowiedziana 

wcześniej. Czas trwania 10- 15 minut. Kartkówki obejmują materiał z ostatnich 3 lekcji i nie 

podlegają poprawie. Uczniowie nieobecni na zapowiedzianej kartkówce piszą ją w najbliż-

szym terminie jednak nie później niż po upływie dwóch tygodni po powrocie. 

- odpowiedzi ustne - stosowane w miarę możliwości, sprawdzane pod względem rzeczowości, 

stosowania języka, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej 

obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji. 

- aktywność na lekcji 

- prace domowe 

- udział w konkursach, kołach zainteresowań itp. 

 

W każdym semestrze uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie do lekcji. 

 

 

IV. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 

- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk, 

- umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy, 

- osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych, 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 

- zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach, 

- jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne, 

- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe, 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania, 

- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 

- potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie lub 

problem, 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone 



programem nauczania, 

- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 

- potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela, 

- zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych, 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem 

nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

- zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne, 

- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne, 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego 

kształcenia, 

- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym 

stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 

- nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych, 
 

V. Sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej 
Niezależnie od ilości zdobytych ocen uczeń, który opuścił ponad 50% lekcji jest nieklasyfi-

kowany. 

Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny 

cząstkowe, uzyskane w całym semestrze (ocena śródroczna) i całym roku szkolnym (ocena 

roczna) w następującej kolejności: 

 Sprawdziany 

 kartkówki, 

 odpowiedzi ustne, 

 prace domowe, 

 prace długoterminowe. 

 

Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną. 

Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione. 
 

 

 

Zespół nauczycieli fizyki  

w Szkole Podstawowej nr 2 w Legionowie 


