
Wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania fizyki

I. Zasady wymagania.
1.       Ucze  prowadzi zeszyt przedmiotowy, który mo e by  sprawdzany przez nauczyciela.
2.       Ucze  przynosi na lekcje wskazane przez nauczyciela pomoce, takie jak zbiory zada ,
przyrz dy do kre lenia, kalkulator.
3.       Ucze  ma obowi zek przygotowa  si  do ka dej lekcji i odrobi  zadan  prac  domow .
4.       Ucze  ma prawo do uzyskania od nauczyciela wskazówek i wyja nie  dotycz cych
zarówno pracy zadanej przez nauczyciela jak i dodatkowych zada .
5.       Ucze , który opu ci 50% zaj  w semestrze mo e nie by  klasyfikowany.
6.       Podczas prac pisemnych ucznia obowi zuje ca kowity zakaz korzystania z telefonu
komórkowego oraz z zeszytu, podr cznika i innych niedozwolonych materia ów.  W przypadku

amania tego zakazu nauczyciel odbiera prac  i niezale nie od zawartych w niej tre ci wstawia
ocen   niedostateczn , bez mo liwo ci poprawy.

II. Ogólne kryteria ocen.
1. Stopie niedostateczny uzyskuje ucze , który nie spe ni  poziomu wymaga  koniecznych:
a) Nie opanowa  wiadomo ci i umiej tno ci, które s  konieczne do dalszego kszta cenia.
b) Nie potrafi rozwi za  zada  teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu
trudno ci, nawet z pomoc  nauczyciela.
 c) Nie zna podstawowych praw, poj  i wielko ci fizycznych.
2. Stopie dopuszczaj cy uzyskuje ucze , który:
 a) Ma braki w opanowaniu wiadomo ci i umiej tno ci okre lonych podstaw  programow , ale
braki te nie przekre laj  mo liwo ci uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego
przedmiotu w ci gu dalszej nauki.
b) Zna tre  podstawowych praw fizyki, definicje odpowiednich wielko ci fizycznych, potrafi
wybra  w ciwe prawa i wzory z przedstawionego zestawu, potrafi przygotowa  tablice
wzorów z przerobionego materia u.
c) Rozwi zuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudno ci,
odczytywanie warto ci z wykresów, umie sporz dzi  wykres na podstawie tabeli, potrafi zapisa
wzorem prawa lub definicje, obliczy  warto  definiowanych wielko ci, wyprowadza jednostki.
 d) zna przyk ady stosowania praw fizyki w yciu codziennym.
3. Stopie dostateczny uzyskuje ucze , który:
 a) Opanowa  wiadomo ci i umiej tno ci okre lone podstaw  programow  na podstawie
wymaga  minimum programowego.
b) Posiada umiej tno ci okre lone na ocen  dopuszczaj cy oraz rozwi zuje typowe zadania
teoretyczne i praktyczne o rednim stopniu trudno ci.
c) Interpretuje wzory i prawa fizyczne (odtwórczo), przekszta ca wzory, opisuje zjawiska
pos uguj c si  odpowiedni  terminologi , z wykresu oblicza wielko ci fizyczne i wyznacza ich
zmiany, interpretuje wykresy.
4. Stopie dobry otrzymuje ucze , który:
a) Nie opanowa  w pe ni wiadomo ci okre lonych programem nauczania w danej klasie, ale
opanowa  je na poziomie przekraczaj cym wymagania zawarte w minimum programowym.
 b) Posiada umiej tno ci okre lone na ocen  dostateczny oraz poprawnie stosuje wiadomo ci,
rozwi zuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne: korzystaj c z
wykresu potrafi przedstawi  wyst puj ce zale no ci w innym uk adzie wspó rz dnych itp.
c) W obr bie danego dzia u posiada umiej tno  powi zania ró nych praw, zjawisk i zasad do
zada  rachunkowych i problemów teoretycznych, potrafi przeprowadzi  samodzielnie
do wiadczenie stosuj c w ciwe przyrz dy i metody pomiarowe.
5. Stopie bardzo dobry otrzymuje ucze , który:



a) opanowa  pe ny zakres wiadomo ci i umiej tno ci okre lony programem nauczania w danej
klasie. b) posiada umiej tno ci okre lone na ocen  dobry oraz sprawnie pos uguje si  zdobytymi
wiadomo ciami z ró nych dzia ów fizyki, logicznie je czy, rozwi zuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne uj te programem nauczania, potrafi zastosowa  posiadan  wiedz  do
rozwi zywania zada  i problemów cz cych ró ne dzia y fizyki.
c) swobodnie stosuje terminologi  fizyczn .
 d) potrafi zaprojektowa  do wiadczenie, przeprowadzi  analiz  wyników.
6. Stopie celuj cy otrzymuje ucze , który:
a) posiada umiej tno ci okre lone na ocen  bardzo dobry
 b) posiad  wiedz  i umiej tno ci znacznie wykraczaj ce poza program nauczania w danej klasie.
c) samodzielnie zdobywa wiedz  z ró nych róde .
d) rozwija zainteresowania fizyk .
e) biegle rozwi zuje problemy teoretyczne i praktyczne, przedstawia oryginalne sposoby
rozwi zania, samodzielnie rozwi zuje zadania wykraczaj ce poza program nauczania klasy.
 f) samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki i przeprowadza
rachunek b dów.
 g) formu uje hipotezy i weryfikuje je jako ciowo i ilo ciowo.
 h) osi ga sukcesy w konkursach i olimpiadach z fizyki.
i) popularyzuje fizyk  i astronomi  przygotowuj c odczyty, do wiadczenia.

III. Formy sprawdzania oceny pracy ucznia.
Ocenie podlegaj :
1.       Sprawdziany, które s  przeprowadzane po ka dym ze zrealizowanych dzia ów.
Sprawdziany s  zapowiadane  z tygodniowym wyprzedzeniem. (waga 3)
2.       Sprawdzenie i ocena prac domowych. (waga 1)
3.       Aktywno  i udzia  w lekcji. (waga 1)
4.       Odpowiedzi ustne. (waga 2)
5.       Udzia  i osi gni cia w konkursach fizycznych i olimpiadzie fizycznej. (waga 3)
6.       Przygotowanie i wyg oszenie samodzielnej wypowiedzi na forum klasy (referat).(waga 2)
7.       Przygotowanie i przedstawienie prezentacji  komputerowej z fizyki. (waga3)
8.   Przeprowadzenia pomiarów wielko ci fizycznych, odpowiednie ich zebranie, sporz dzenie
tabeli i wykresu oraz zinterpretowanie wyników. (waga3)
9.  Udzia  w popo udniowych wyk adach. (waga2)
10.  Kartkówki,  których  nauczyciel nie zapowiada. (waga2)

Zasady poprawiania stopni:
1. Ucze  ma prawo poprawi  ka da ocen , powinien to zrobi  w terminie do dwóch tygodni,

na zasadach i w terminie ustalonym z nauczycielem.
2. Po sprawdzeniu prac, na yczenie ucznia nauczyciel przekazuje informacj  zwrotn  na

temat pracy i tego co nale y poprawi .
3.  Je li ucze  by  nieobecny na kartkówce lub sprawdzianie, powinien go napisa  w terminie do
dwóch tygodni od dnia pracy klasowej lub innym uzgodnionym z nauczycielem.
4.  Je li ucze  nie przyst pi do kartkówki lub sprawdzianu w pierwszym terminie, ani w terminie
uzgodnionym z nauczycielem, otrzymuje ocen  niedostateczn . Ucieczka z lekcji,  na której by
zapowiedziany sprawdzian lub kartkówka skutkuje ocen  niedostateczn .
5.  Ka da ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika. Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia
brane s  pod uwag .



6.  Ucze  przy apany w trakcie sprawdzianu na niesamodzielnej pracy lub korzystaniu z
jakichkolwiek materia ów otrzymuje ocen  niedostateczn  i nie ma mo liwo ci jej poprawienia.
7.  Ucze  ma prawo poprawi  ocen  semestraln  lub ko cow  na ocen  wy sz  ni  przewidziana
przez nauczyciela ucz cego danego ucznia wed ug zasad okre lonych w statucie .
8.  Aktywno  na lekcji mo e by  nagrodzona plusami, a nast pnie ocen  bardzo dobr  za 3
plusy (oceny: dobra za 2 plusy, dostateczna za 1 plus - wystawiane s  na yczenie ucznia).
9.  Do odpowiedzi ucze  mo e zg osi  si  sam lub by  wywo any przez  nauczyciela. Odpowiedzi
ustne dotycz  materia u bie cego (3 ostatnie tematy lekcyjne, a po uprzednim zapowiedzeniu
przez nauczyciela tak e materia u powtórzeniowego).

Oceny bie ce ustala si  wed ug skali okre lonej w statucie Szko y w & 77 ust.3
Oceny ze sprawdzianu  s  wystawiane zgodnie z  & 77 ust. 5  Statutu Szko y.

Ocena semestralna (roczna) wystawiana jest w oparciu o wyliczon redni wa on
wszystkich ocen cz stkowych uzyskanych w semestrze (roku szkolnym).

rednia wa ona Ocena semestralna lub
roczna

1,00 - 1,75 1
1,76 - 2,75 2
2,76 - 3,75 3
3,76 - 4,75 4
4,76 - 5,50 5
5,51 - 6,00 6

Nauczyciel mo e podwy szy  ocen  uczniowi, je eli uzna to za w ciwe.


