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FIZYKA 

 

Nieodłącznym elementem procesu dydaktycznego jest ewaluacja osiągnięć uczniów. 

Nauczyciel realizujący zadania dydaktyczno-wychowawcze w zakresie fizyki jest 

zobligowany do ustalenia form i kryteriów oceny pracy uczniów w oparciu o wymogi  

wynikające z podstaw programowych i wewnątrzszkolnego systemu oceniania a także 

zapisów Statutu Szkoły. 

Celem sprawdzania i oceniania jest zebranie informacji potrzebnych do poznania uczniów. 

1. Przedmiotem kontroli, oceny i diagnozy osiągnięć edukacyjnych ucznia są: 

-wiadomości 

-umiejętności 

-postawy 

2. Wartość liczbowa ocen:  

celujący - 6,  

bardzo dobry - 5,  

dobry - 4,  

dostateczny - 3,  

dopuszczający - 2,  

niedostateczny - 1. 

3. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców oraz uzasadniona. 

 

4. Poziomy wymagań: 

 

Poziom wymagań koniecznych ( ocena dopuszczający ) 

Na tym poziomie uczeń: 

- nazywa pojęcia i wielkości fizyczne, 

- podaje podstawowe definicje, podstawowe wzory oraz jednostki wielkości fizycznych, 

- formułuje podstawowe prawa i zasady obowiązujące w fizyce, 

- wykonuje proste doświadczenia fizyczne, zapisuje rezultaty pomiarów w tabeli, 

- rozwiązuje elementarne zadania tekstowe, podstawia i oblicza na wartościach liczbowych, 

- wyjaśnia zasadę bezpiecznego wykorzystywania wybranych urządzeń technicznych, 
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Poziom wymagań podstawowych ( ocena dostateczny ) 

Na tym poziomie uczeń: 

- spełnia wymagania konieczne. 

- posługuje się pojęciami fizycznymi do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie, 

- wykonuje proste doświadczenia fizyczne, zapisuje rezultaty pomiarów w tabeli 

uwzględniając dokładność zapisu w wybranym układzie miar i jednostek, 

- odczytuje potrzebne dane przedstawione w różnej postaci (tabel, wykresu, diagramu, 

tekstu), 

- wykorzystuje podstawowe zależności fizyczne zapisane w postaci formuł matematycznych, 

- dokonuje niezbędnych przekształceń na symbolach ogólnych, 

- rozwiązuje elementarne zadania tekstowe. 

- podstawia i oblicza wartości liczbowe, wykonuje analizę wy miarową otrzymanej 

zależności, 

- ocenia otrzymany wynik pod względem sensowności, 

- dostrzega przykłady degradacji środowiska naturalnego wynikającej z działalności 

człowieka oraz podaje sposoby zapobiegania tej degradacji, 

- obserwuje w sposób bezpieczny i wymienia typowe zjawiska fizyczne i astronomiczne. 

 

Poziom wymagań rozszerzających (ocena dobry ) 

Na tym poziomie uczeń: 

- spełnia wymagania podstawowe. 

- stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania typowych problemów teoretycznych, 

doświadczalnych i rachunkowych, 

- planuje i wykonuje proste doświadczenia fizyczne, projektuje tabelę pomiarów, 

- sporządza i interpretuje wykres, ustala zasadnicze tendencje jego przebiegu, określa 

zależność pomiędzy wielkościami fizycznymi, 

- wyjaśnia i przewiduje przebieg zjawisk fizycznych na podstawie znanych praw i zasad, 

- dostrzega i wyjaśnia związki przyczynowo - skutkowe zjawisk fizycznych, 

- wyjaśnia zasadę działania prostych urządzeń technicznych. 

- ocenia wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne, 
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Poziom wymagań dopełniających ( bardzo dobry ) 

Na tym poziomie uczeń: 

- spełnia wymagania rozszerzające. 

- stosuje posiadaną wiedze do rozwiązywania nowych nietypowych problemów, 

- analizuje niepewności pomiarowe, ustala dokładność użytych w doświadczeniach 

przyrządów pomiarowych, 

- ocenia czynniki wpływające na niepewność pomiarów, wskazuje, wskazuje możliwości ich 

zmniejszenia, zaznacza niepewności pomiarowe na wykresie zależności badanych wielkości, 

analizuje, ocenia i wyciąga wnioski z przeprowadzonych badań, interpretuje i przetwarza dane 

zapisane w postaci tabel, wykresów i diagramów, 

 

Poziom wymagań wykraczających (ocena celujący ) 

Na tym poziomie uczeń: 

- spełnia wymagania dopełniające, 

- stawia hipotezy i wskazuje sposoby ich sprawdzenia, 

- uzasadnia przewidywany przebieg zjawiska w oparciu o znane prawa i zasady, 

- planuje zestawy eksperymentalne, ocenia dobór metody i wybór zestawu pomiarowego, 

- analizuje niepewności pomiarowe, ustala dokładność użytych w doświadczeniach 

przyrządów pomiarowych, ocenia czy wykonana została dostateczna liczba pomiarów, ocenia 

czynniki wpływające na niepewność pomiarów, wskazuje, wskazuje możliwości ich 

zmniejszenia, 

- zaznacza niepewności pomiarowe na wykresie zależności badanych wielkości, dokonuje 

ekstrapolacji, 

- ocenia przydatność i zakres stosowalności modeli i praw fizycznych użytych do opisu 

określonego zjawiska, 

- samodzielnie formułuje i uzasadnia opinie i sądy na podstawie posiadanych i podanych 

informacji, 

- dokonuje krytycznej selekcji informacji oraz prezentuje i uzasadnia własne poglądy. 

 

Szczegółowe wymagania na poszczególne poziomy wymagań zawarte są w Planie pracy 

nauczyciela przy realizacji programu nauczania zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. 

Laureaci konkursów z fizyki o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiady z 

fizyki otrzymują celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.  
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Uczeń, który tytuł laureata konkursu z fizyki o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub 

finalisty olimpiady z fizyki uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z fizyki otrzymuje z tego przedmiotu celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy oceny: 

- odpowiedzi ustne, prace domowe, referaty, aktywność na zajęciach lekcyjnych - waga 1 

- krótkie prace pisemne do 20 min. ( kartkówki ) - waga 2: (ocena obowiązkowa) 

- całogodzinne prace pisemne (sprawdziany) - waga 3: (ocena obowiązkowa) 

- referaty – w zależności od stopnia trudności waga oceny może wynosić 2 lub 3. 

Każdorazowo uczeń jest informowany o stopniu trudności tematu referatu i wadze oceny 

Kryteria oceniania 

- skalę punktacji w wypowiedziach pisemnych dla poszczególnych zadań ustala nauczyciel. 

- transformacja wyników pracy pisemnej na oceny przedstawia się następująco: 

Procent uzyskanych punktów Ocena: 

powyżej 95% celujący 

od 90% bardzo dobry 

od 70% dobry 

od 50% dostateczny 

od 30% dopuszczający 

29% i mniej niedostateczny 

Minimalna liczba ocen ze wszystkich form oceniania w okresie wynosi: 

liczba godzin fizyki w tygodniu +2 

W przypadku nieuczestniczenia ucznia w którejś z obowiązujących procedur oceniania bez 

względu na jego przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzenia jego 

osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela. 

Uczeń który uznał, że jego wiadomości lub umiejętności są nieadekwatne do uzyskanej 

oceny z danej procedury oceniania ma możliwość w terminie do dwóch tygodni od daty 

oddania pracy zgłosić się do nauczyciela i poddać się powtórnie procedurze oceniania. 

Możliwa jest tylko jednokrotna poprawa z danej kartkówki lub sprawdzianu. 

Na podstawie § 148 pkt. 1. Statutu szkoły w przypadku opuszczenia przez ucznia 25% 

zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i 

nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z 

materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru. 
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W przypadku uporczywego unikania przez ucznia danej formy oceny, przy ustalaniu oceny 

śródrocznej, rocznej ucznia wartość ocen tej formy oceniania wynosi 1. 

Ocenę śródroczną i roczną ustala się na podstawie następującego wzoru: 

 

(suma ocen wagi 1)*1 +(suma ocen wagi 2)*2+ (suma ocen wagi 3)*3  

(liczba ocen wagi 1)*1 + (liczba ocen wagi 2)*2 + (liczba ocen wagi 3)*3 

 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej stosuje się następujące zależności: 

O > 5.51     - celujący 

5.5 > O >4.51     -  bardzo dobry 

4.5 > O > 3.51   -         dobry 

3.5 > O > 2.51  - dostateczny 

2.5 > O> 1.51   - dopuszczający 

O < 1.5       - niedostateczny 

Ustalenie rocznej oceny ucznia następuje z uwzględnieniem jego śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej. Ustalenie końcowej oceny ucznia przy realizacji zakresu rozszerzonego z 

fizyki następuje z uwzględnieniem jego wyników w klasach niższych 

W razie wystąpienia sytuacji nie uwzględnionej w w/w PSO z fizyki, należy korzystać z 

Statutu Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.  


