
OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI 

W KLASACH VII-VIII: 

 

Wymagania edukacyjne, czyli oczekiwanie osiągnięcia uczniów na 

poszczególne stopnie szkolne: 

 

Wymagania na ocenę dopuszczającą   

 Uczeń:  

- Zna podstawowe pojęcia fizyczne, chociaż popełnia nieznaczne błędy   

- Opanował wiadomości teoretyczne, chociaż popełnia drobne błędy podczas 

prezentowania  
ich w formie słownej lub za pomocą wzorów, błędy potrafi skorygować przy 

pomocy nauczyciela   

- Potrafi opisać omawiane na lekcjach zjawiska fizyczne   

- Potrafi rozwiązywać typowe zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu 
trudności (wymagające zastosowania jednego wzoru)   

- Aktywnie uczestniczy w lekcji i systematycznie odrabia prace domowe 

 

Wymagania  na ocenę dostateczną   
Uczeń:  

- Opanował wiadomości teoretyczne  

- Zna podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki  

- Potrafi opisać zjawiska fizyczne omawiane na lekcjach i rozumie zależność 

między  
wielkościami fizycznymi  

- Potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności         

(wymagające zastosowania większej liczby wzorów), chociaż popełnia 

drobne błędy merytoryczne i  obliczeniowe.  
- Umie odczytywać i sporządzać typowe wykresy  

- Aktywnie uczestniczy w lekcji i systematycznie odrabia prace domowe 

 

Wymagania  na ocenę dobrą 
spełnia uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto:  

-Opanował  wiadomości teoretyczne przewidziane w programie 

- Potrafi wyjaśnić ćwiczenia, pokazy wykonywane na lekcjach  

- Potrafi kojarzyć, poprawnie analizować zjawiska, przyczyny i skutki 
zdarzeń oraz wyciągać z nich wnioski  

- Potrafi planować doświadczenia i na podstawie znajomości praw fizyki 

przewidywać ich przebieg  

- Potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe, wymagające użycia                                 

i przekształcenia kilku wzorów w sytuacjach typowych  
- Potrafi odczytywać i sporządzać wykresy w sytuacjach typowych 

 

Wymagania  na ocenę bardzo dobrą,  

 spełnia uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dobrą a ponadto 
- Opanował wyczerpująco wiadomości teoretyczne przewidziane                              



w programie  

- Zna podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki oraz sprawnie się nimi 

posługuje  
- Potrafi poprawnie interpretować zjawiska fizyczne  

- Potrafi projektować i wykonywać doświadczenia, potrafi interpretować 

wyniki doświadczeń  

- Potrafi organizować swoja naukę i pracę na lekcji oraz współpracować                  
w zespole uczniowskim  

- Potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji  

-Potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe, wymagające użycia                                   

i przekształcenia kilku wzorów wraz z działaniem na jednostkach w 
sytuacjach typowych i nietypowych 

- Aktywnie uczestniczy w lekcjach i systematycznie odrabia prace domowe  

- Dostrzega i potrafi wymienić przykłady związków fizyki z innymi działami 

nauki oraz zastosowania wiedzy fizycznej w życiu codziennym 
 

Wymagania  na ocenę celującą,  

 spełnia uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz 

wyróżnia się chociaż dwóch podanych punktów:  

- Prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedstawia je w formie projektów 
uczniowskich czy sprawozdań z prac naukowo-badawczych  

- Samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dydaktyczne 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych)  

- Uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach, zawodach i olimpiadach z 
fizyki 

 

Zasady oceniania 

1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami w myśl zasad 

sprawiedliwości.  

2. Ocenie podlegają: 

a) sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym 

dziale, zapowiedziane tydzień wcześniej, z podanym zakresem, 

(ocena wiodąca), kartkówki.  

b) praca na lekcji 

• ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane 

pod kątem osiągania celów operacyjnych lekcji, 

• odpowiedzi ustne, 

• jakość pracy i aktywność na lekcji, 

• współpraca w grupie; 

• zeszyt przedmiotowy; 

• osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych. 

 

 



Narzędzia i czas sprawdzania osiągnięć uczniów 

1. Sprawdziany  – po każdym dziale. 

2. Ćwiczenia praktyczne. 

3. Odpowiedzi ustne dotyczące treści znanych i nowych oceniane według 

znanych uczniom kryteriów, np.: rzeczowości, dynamiczności, 

aktywności myślowej. 

4. Planowa obserwacja postaw ucznia w takich sytuacjach, jak: 

• przygotowanie stanowiska pracy, 

• aktywność i zaangażowanie na lekcji, 

• współpraca w grupie, 

• tempo pracy, 

• przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy. 

5. Inne formy aktywności (np. udział w konkursach, wykonywanie zadań 

nadobowiązkowych). 


