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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI 

W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RZESZOWIE 
 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1.Przedmiotem kontroli i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia są: 

1) wiadomości, 

2) umiejętności. 

2.Formy sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów: 

1) odpowiedzi ustne, 

2) kontrolne prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, próbne egzaminy), 

3) aktywność na lekcji, 

4) zadania domowe, 

5) prace dodatkowe (zadania o podwyższonym stopniu trudności, referaty, indywidualne 

i zespołowe projekty). 

6) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych. 

3.Każdej ocenie bieżącej z fizyki wpisywanej do dziennika lekcyjnego przypisana jest waga 

w następujący sposób: 

 

Forma sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności 

uczniów oraz osiągnięć uczniów w konkursach 
Waga oceny bieżącej 

sprawdziany, tytuł laureata lub finalisty konkursów, 

olimpiad pozaszkolnych 
3 

kartkówki, odpowiedzi ustne, tytuł laureata lub finalisty 

konkursów szkolnych, zakwalifikowanie do II etap 

konkursów pozaszkolnych 

2 

aktywność na lekcji, zadania domowe, prace dodatkowe 

(zadania o podwyższonym stopniu trudności, referaty, 

indywidualne i zespołowe projekty), udział w 

konkursach bez większych sukcesów 

1 

 

4.Wszystkie planowane na dany rok szkolny przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 

edukacyjne formy sprawdzania osiągnięć uczniów są obowiązkowe dla całego oddziału. 

5.W przypadku prowadzenia zajęć z danym oddziałem z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, sprawdziany i kartkówki mają przypisaną wagę 2, natomiast 

odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, zadania domowe, prace dodatkowe wagę 1. 

 

II. Odpowiedź ustna. 

1.Odpowiedź ustna jest to dłuższa „wypowiedź” ucznia, polegająca na rozwiązaniu 

przez niego na tablicy, co najmniej jednego zadanego przez nauczyciela zadania z fizyki 

(całego lub części) wraz z udzieleniem odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień 

poruszanych w tym zadaniu (zadaniach) z fizyki. 

2.Odpowiedź ustna dotyczy zagadnień z trzech tematów lekcyjnych i nie musi być 

zapowiadana wcześniej. 

3.W półroczu każdy uczeń powinien odpowiadać ustnie przynajmniej raz. 
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4.Ocena odpowiedzi ustnej obejmuje kryteria merytoryczne, strukturalne i językowe 

(poprawność języka, jakim posługuje się uczeń, poprawność stosowanych terminów itp.). 

5.Ocena z odpowiedzi ustnej jest uzależniona także od tego, czy była ona kompletna, zgodna 

z poleceniem nauczyciela, w pełni samodzielna czy też wspomagana przez nauczyciela 

oraz czy zawierała elementy rozszerzające wiedzę i umiejętności. 

 

III. Kartkówka. 

1.Kartkówka jest to pisemna forma sprawdzania stopnia opanowania przez ucznia 

wiadomości i umiejętności z bieżących lekcji, poprzez udzielenie odpowiedzi na kilka pytań 

(zadań) i/lub rozwiązania kilku zadań z fizyki. 

2.Kartkówka dotyczy zagadnień z trzech tematów lekcyjnych, materiału będącego tematem 

pracy domowej, jak również lekcji bieżącej. 

3.Kartkówka nie musi być zapowiadana wcześniej. 

4.W półroczu uczeń powinien napisać przynajmniej 3 kartkówki. 

5.Jeżeli podczas pisania kartkówki przez cały oddział (grupę) uczeń jest nieobecny na lekcji i 

nie może jej napisać z całym swoim oddziałem (grupą), to pisze ją na następnej lekcji fizyki, 

przy czym jeśli nieobecność ucznia w szkole wynika z uzasadnionych przyczyn losowych 

(np. dłuższa choroba, pobyt w szpitalu itp.) i trwa co najmniej 5 dni roboczych, to uczeń pisze 

zaległą kartkówkę w ciągu 10 dni roboczych od powrotu do szkoły w terminie ustalonym z 

nauczycielem. 

6.Kartkówki z fizyki oceniane są wg następujących kryteriów: 

 

Procent poprawnych 

odpowiedzi 
Ocena 

0 – 19 1 

20 – 39 2 

40 – 59 3 

60 – 79 4 

80 – 100 5 

 

7.Przy powyższych ocenach dopuszcza się stosowanie znaków „+” (plus) i „” (minus), 

przy czym nie stosuje się znaku „+” przy ocenie celującej oraz znaku „” przy ocenie 

niedostatecznej. 

8.Każdy uczeń może poprawiać daną kartkówkę maksymalnie dwa razy (w ciągu 2 tygodni 

od uzyskania informacji o ocenie z kartkówki) w miejscu i terminie uzgodnionym 

z nauczycielem. 

 

IV. Sprawdzian. 

1.Sprawdzian jest to pisemna forma sprawdzania stopnia opanowania przez ucznia wiedzy 

i umiejętności z co najmniej jednego działu fizyki, poprzez rozwiązanie w ciągu jednej 

godziny lekcyjnej, zestawu zadań obejmujących wszystkie poziomy wymagań. 

2.Nauczyciel podaje uczniom termin sprawdzianu, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, dokonując odpowiedniego wpisu do dziennika z podaniem tematu 

sprawdzianu i zakresu materiału, który obejmuje. 
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3.W półroczu uczeń powinien napisać wszystkie planowane przez nauczyciela sprawdziany. 

4.Jeżeli podczas pisania sprawdzianu przez cały oddział (grupę) uczeń jest nieobecny na 

lekcji i nie może go napisać z całym swoim oddziałem (grupą), to pisze go w ciągu 3 dni od 

powrotu do szkoły, przy czym jeśli nieobecność ucznia w szkole wynikła z przyczyn 

losowych (np. dłuższa choroba, pobyt w szpitalu itp.) i trwa co najmniej 5 dni roboczych, 

to uczeń pisze zaległy sprawdzian w ciągu 10 dni roboczych od powrotu do szkoły w terminie 

ustalonym z nauczycielem. 

5.Jeżeli uczeń unika pisania sprawdzianu w ustalonym z nauczycielem terminie, nauczyciel 

może podczas lekcji bez zapowiedzi zobowiązać go do napisania tego sprawdzianu lub 

odpytać tego ucznia z przewidzianego tym sprawdzianem zakresu materiału, a następnie 

ocenić stopień opanowania przez niego tego materiału. 

6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z pisania 

zaległego sprawdzianu. 

7.Sprawdziany z poszczególnych działów fizyki oceniane są wg następujących kryteriów: 

 

Procent poprawnych 

odpowiedzi 
Ocena 

0 – 50 1 

51 – 60 2 

61 – 80 3 

81 – 90 4 

91 – 100 5 

95 – 100 + zad. dod. 6 

 

8.Sprawdziany przekrojowe typu maturalnego z fizyki oceniane są wg następujących 

kryteriów: 

 

Procent poprawnych 

odpowiedzi 
Ocena 

0 – 29 1 

30 – 49 2 

50 – 74 3 

75 – 90 4 

90 – 100 5 

95 – 100 + zad. dod. 6 

 

9.Przy powyższych ocenach dopuszcza się stosowanie znaków „+” (plus) i „” (minus), 

przy czym nie stosuje się znaku „+” przy ocenie celującej oraz znaku „” przy ocenie 

niedostatecznej. 

10.Każdy uczeń może poprawiać dany sprawdzian maksymalnie dwa razy (w ciągu 2 tygodni 

od uzyskania informacji o ocenie ze sprawdzianu) w miejscu i terminie uzgodnionym 

z nauczycielem. 

11.Uczeń, który ma przynajmniej jedną ocenę negatywną ze sprawdzianu w I półroczu 
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(II półroczu), może uzyskać co najwyżej dostateczną śródroczną (roczną) ocenę 

klasyfikacyjną z fizyki. 

 

V. Zadania domowe. 

1.Zadanie domowe jest to forma obowiązkowych zajęć ucznia, której celem jest rozszerzenie, 

pogłębienie i utrwalenie wiedzy oraz wdrożenie do samodzielności w posługiwaniu 

się wiedzą, w zbieraniu informacji, w dokonywaniu obserwacji, rozwiązywaniu zagadnień 

oraz pisemnym ich opracowaniu. 

2.Zadanie domowe dotyczy określonych zadań obliczeniowych lub nieobliczeniowych 

i ma najczęściej formę pisemną. 

3.Zadanie domowe powinno zostać wykonane bezpośrednio na następną lekcję w zeszycie 

przedmiotowym, chyba, że nauczyciel ustali inaczej. 

4.Każdy uczeń ma obowiązek wykonywania zadań domowych. 

5.Odrobienie zadań domowych sprawdzane jest poprzez: 

1) sprawdzenie ilościowe, 

2) napisanie przez uczniów kartkówki z danego zadania domowego, 

3) odpytanie ustne uczniów z danego zadania domowego. 

 

VI. Aktywność ucznia. 

1.Uczeń ma prawo do wykorzystania różnych form aktywności: 

1) aktywność na lekcji, 

2) indywidulne i zespołowe projekty, 

3) udział w konkursach i olimpiadach fizycznych lub interdyscyplinarnych 

(matematyczno-przyrodniczych). 

2.Aktywność pozytywna na lekcji jest oceniana plusami (trzy plusy są równorzędne ocenie 

bardzo dobrej). 

3.Aktywność negatywna na lekcji (np. brak pracy na lekcji) jest oceniania minusami (trzy 

minusy są równorzędne ocenie niedostatecznej). 

4.Udział w konkursach i olimpiadach fizycznych nagradzany jest pozytywną oceną wpisaną 

do dziennika. 

5.Pozostałe formy aktywności (pozalekcyjnej) oceniane są wg zwykłej skali ocen. 

 

VII. Prace dodatkowe. 

1.Prace dodatkowe mogą mieć formę dodatkowego zadania obliczeniowego 

lub nie obliczeniowego o podwyższonym stopniu trudności (łączącego wiedzę i umiejętności 

z kilku działów fizyki), referatu, indywidualnego lub zespołowego projektu. 

2.Prace dodatkowe oceniane są tylko pozytywnie, a ocena z nich jest wpisywana do dziennika 

tylko za zgodą ucznia. 

3.W półroczu każdy uczeń może wykonać co najwyżej 3 prace dodatkowe. 

 

VIII. Zasady ogólne. 

1.Uczeń próbujący korzystać lub korzystający w trakcie odpowiedzi ustnej, podczas pisania 

kontrolnych prac pisemnych z niedozwolonych źródeł wiedzy (np. ściągi, telefony 

komórkowe, podpowiedzi innych osób, itp.) otrzymuje z tej formy sprawdzania wiedzy 
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i umiejętności ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy tej oceny. 

2.Wyjęcie przez ucznia, bez zgody nauczyciela, telefonu komórkowego w trakcie pisania 

kartkówki, sprawdzianu lub innej pracy pisemnej podczas lekcji jest traktowane jako próba 

korzystania przez ucznia z niedozwolonych źródeł wiedzy. 

3.Uczeń po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole uzgadnia z nauczycielem 

termin uzupełnienia braków. 

4.Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. 

5.Uczeń obecny na lekcji, odmawiający odpowiedzi ustnej albo pisania kartkówki 

lub sprawdzianu otrzymuje z tej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ocenę 

niedostateczną. 

6.Oceny bieżące uzyskane przed zakończeniem pierwszego półrocza, lecz po ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, wpisywane są jako oceny bieżące na konto drugiego 

półrocza. 

 

IX. Przygotowanie do lekcji i praca ucznia podczas lekcji. 

1.Wyposażenie ucznia na lekcji. 

1) zeszyt przedmiotowy  podpisany i uzupełniony, 

2) przybory kreślarskie (do pisania i rysowania), 

3) zbiór zadań wskazany przez nauczyciela, 

4) kalkulator, jako oddzielne urządzenie niebędące aplikacją telefonu komórkowego 

lub tabletu, komputera. 

2.Podczas lekcji uczniowie mogą wykorzystywać kalkulator (jako oddzielne urządzenie). 

3.Uczeń ma prawo zgłaszać nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji (tzw. „np”) w ciągu 

pięć minut od przyjścia nauczyciela na lekcję, dwa razy w ciągu półrocza. 

4.Przez nieprzygotowanie ucznia do lekcji rozumie się jego nieprzygotowanie do odpowiedzi 

ustnej lub kartkówki oraz brak zadania domowego. 

5.Zgłoszenie „np” nie wpływa na ocenę ucznia, ale jest odnotowywane w dzienniku. 

6.Brak zgłoszenia „np” przy nieodrobionej pracy domowej, odkryty przez nauczyciela 

w czasie lekcji, jest oceniany oceną niedostateczną. 

7.Prawo do zgłoszenia nieprzygotowania nie przysługuje w przypadku zapowiedzianych 

kontrolnych prac pisemnych przeprowadzanych przez nauczyciela na lekcji. 

8.Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji nie zwalnia ucznia z aktywnego udziału w lekcji 

bieżącej, rozwiązywania zadań i prowadzenia notatek w zeszycie przedmiotowym. 

9.Jeżeli uczeń jest nieobecny na lekcji w dniu zaplanowanej kontrolnej pracy pisemnej 

i nie może jej napisać z całym oddziałem (grupą), to nauczyciel w odpowiedniej kolumnie 

dziennika lekcyjnego wpisuje uczniowi symbol „nb” (nie jest on oceną, a jedynie informacją, 

że uczeń ze względu na swoją nieobecność nie pisał kontrolnej pracy pisemnej). Po napisaniu 

przez ucznia niepisanej kontrolnej pracy pisemnej w miejsce symbolu „nb” nauczyciel 

wpisuje uzyskaną przez ucznia ocenę z tej pracy pisemnej. 

10.Za brak zeszytu przedmiotowego, notoryczny brak pracy na lekcji, nie sporządzanie 

notatek w zeszycie podczas lekcji, uczeń otrzymuje minus (trzy minusy są równorzędne 

ocenie niedostatecznej). 
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X. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z fizyki. 

1.Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z fizyki ustala się na podstawie: 

1) wszystkich ocen bieżących uzyskanych przez ucznia w pierwszym półroczu, 

2) postępów w nauce ucznia, 

3) pracy ucznia na miarę jego możliwości. 

2.Roczną ocenę klasyfikacyjną z fizyki ustala się na podstawie: 

1) wszystkich ocen bieżących uzyskanych przez ucznia w drugim półroczu, 

2) śródrocznej oceny klasyfikacyjnej wpisywanej na II półrocze z wagą 3, 

3) postępów w nauce ucznia, 

4) pracy ucznia na miarę jego możliwości. 

3.Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej nauczyciel może uwzględniać średnią ważoną 

z ocen bieżących wg następujących kryteriów: 

 

Średnia ważona z 

ocen bieżących 

Ocena 

klasyfikacyjna 

0 – 1,59 1 

1,60 – 2,59 2 

2,60 – 3,59 3 

3,60 – 4,49 4 

4,50 – 4,69 5 

4,70 – 6,00 6 

 

4.W przypadku ucznia, który podczas klasyfikacji śródrocznej otrzymał z fizyki ocenę 

niedostateczną albo nie został klasyfikowany bardzo istotny wpływ na roczną ocenę 

klasyfikacyjną ma stopień uzupełnienia przez niego do 31 marca danego roku szkolnego 

braków w wiadomościach i umiejętnościach z fizyki zdobywanych w I półroczu. 

5.W szczególnych przypadkach (np. za wybitne dodatkowe osiągnięcia w zakresie fizyki) 

nauczyciel ma prawo wystawić ocenę klasyfikacyjną wyższą niż wynikałaby ona z kryteriów 

zawartych w niniejszym dokumencie. 

 

XI. Wymagania na poszczególne oceny z fizyki. 

1.Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 

1) posiada umiejętności określone na ocenę bardzo dobry, 

2) samodzielnie i twórczo zdobywa wiedzę z różnych źródeł i rozwija własne 

uzdolnienia, 

3) biegle posługuje się wiadomościami określonymi w wymaganiach edukacyjnych 

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, 

4) przedstawia oryginalne sposoby rozwiązania, samodzielnie rozwiązuje zadania także 

i te wykraczające poza program nauczania klasy, 

5) samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki 

i przeprowadza rachunek błędów, 

6) formułuje hipotezy i weryfikuje je jakościowo i ilościowo, 

7) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach z fizyki i astronomii, kwalifikuje 
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się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia. 

2.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania 

w danej klasie, 

2) posiada umiejętności określone na ocenę dobry, 

3) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami z różnych działów fizyki, logicznie 

je łączy, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania, 

4) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów łączących 

różne działy fizyki, 

5) swobodnie stosuje terminologię fizyczną, 

6) potrafi zaprojektować doświadczenie, przeprowadzić analizę wyników. 

3.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum 

programowym, 

2) posiada umiejętności określone na ocenę dostateczny oraz poprawnie stosuje 

wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne: korzystając z wykresu potrafi przedstawić występujące zależności 

w innym układzie współrzędnych itp., 

3) w obrębie danego działu posiada umiejętność powiązania różnych praw, zjawisk 

i zasad do zadań rachunkowych i problemów teoretycznych, potrafi przeprowadzić 

samodzielnie doświadczenie stosując właściwe przyrządy i metody pomiarowe. 

4.Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na podstawie 

wymagań minimum programowego, 

2) posiada umiejętności określone na ocenę dopuszczający oraz rozwiązuje typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

3) interpretuje wzory i prawa fizyczne (odtwórczo), przekształca wzory, opisuje zjawiska 

posługując się odpowiednią terminologią, z wykresu oblicza wielkości fizyczne 

i wyznacza ich zmiany, interpretuje wykresy. 

5.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą 

programową, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

2) zna treść podstawowych praw fizyki, definicje odpowiednich wielkości fizycznych, 

potrafi wybrać właściwe prawa i wzory z przedstawionego zestawu, potrafi 

przygotować tablice wzorów z przerobionego materiału, 

3) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

odczytywanie wartości z wykresów, umie sporządzić wykres na podstawie tabeli, 

potrafi zapisać wzorem prawa lub definicje, obliczyć wartość definiowanych 

wielkości, wyprowadza jednostki, 

4) zna przykłady stosowania praw fizyki w życiu codziennym. 

6.Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
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1) nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

2) nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 

3) nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych. 

 

 

Robert Chłanda 


