
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI  KLASY 7 – 8 

 

Oceniane są wszystkie formy aktywności ucznia: 

 Odpowiedzi ustne – obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji. 

 Sprawdziany pisemne (po każdym dziale) są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją 

powtórzeniową. 

 Kartkówki (obejmujące  materiał z 3 ostatnich lekcji) – nie muszą być zapowiadane!!! 

 Prace dodatkowe (prezentacje, referaty itp.) 

 Aktywność na lekcji. 

Uczeń ma prawo raz w okresie zgłosić nieprzygotowanie. Należy o tym fakcie poinformować przed lekcją. 

Nieprzygotowanie nie obowiązuje na lekcjach powtórzeniowych, i zapowiedzianych kartkówkach.  

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej ze sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi 

ustnej, w terminie uzgodnionym z nauczycielem (maksymalnie do 2 tygodni od otrzymania oceny). 

Jeżeli uczeń z przyczyn losowych jest nieobecny na sprawdzianie to ma obowiązek napisać go w terminie do 2 tygodni 

od powrotu do szkoły. Jeśli nieobecność na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona, lub tylko jednodniowa, to nauczyciel 

ma prawo odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem 

umiejętność ucznia na dowolnej lekcji. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach to ma obowiązek uzupełnić notatki, 

nadrobić brak wiedzy. W przypadku prac pisemnych oceny wystawia się w oparciu o następującą punktację: 

100% - 90% bardzo dobry 

89% - 75% dobry 

74% - 50% dostateczny 

49% - 30% dopuszczający 

Poniżej 29% niedostateczny 

Ocena klasyfikacyjna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych, przy czym największą wagę maja oceny ze 

sprawdzianów pisemnych, odpowiedzi oraz kartkówek, pozostałe oceny są wspomagające. 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:  
Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który: opanował zakres wiedzy i umiejętności objętych podstawą programową  

z fizyki w zakresie materiału   obowiązującego na danym etapie edukacyjnym, wykorzystuje wiadomości w sytuacjach 

nietypowych i problemowych, dokonuje analizy i interpretacji zjawisk i procesów fizycznych, biegle posługuje się 

językiem przedmiotu, umie samodzielnie opisać doświadczenia i wyciągnąć z nich wnioski świadczące o szerszym 

zainteresowaniu przedmiotem, sprostał wymaganiom na niższe oceny. 

Ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który: opanował zakres wiedzy i umiejętności objętych podstawą programową 

z fizyki w zakresie obowiązującego  materiału, samodzielnie udziela pełnych odpowiedzi na postawione mu pytania, 

stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach, a jego rozwiązania są nie 

szablonowe, potrafi zaplanować doświadczenia fizyczne oraz przewidywać ich wyniki i wyciągać wnioski, wskazać 

źródła błędu, interpretuje wykresy, tabele i wyniki, uogólnia i wyciąga z nich wnioski, poprawnie posługuje się językiem 

przedmiotu, operuje kilkoma wzorami jednocześnie, potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo – 

skutkowych, konstruuje schematy, tabele, wykresy, sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

Ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który: opanował zakres wiedzy i umiejętności objętych podstawą programową z fizyki 

w zakresie materiału obowiązującego w stopniu zadowalającym, rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami 

fizycznymi, rozumie i opisuje zjawiska fizyczne, rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami 

oraz próbuje je przekształcać, sporządza wykresy, wyjaśnia właściwości substancji na podstawie wiedzy o budowie 

materii, poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów, potrafi 

zaplanować proste doświadczenia fizyczne, stosuje wiadomości z fizyki do wyjaśniania zjawisk obserwowanych  

w życiu codziennym, sprostał wymaganiom na niższe oceny. 

Ocenę dostateczną  otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe wiadomości programowe, pozwalające mu na 

rozumieniu najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie, zna prawa i wielkości fizyczne, opisuje proste 

zjawiska fizyczne, podaje podstawowe wzory, podaje definicje wielkości fizycznych stosuje prawidłowe jednostki 

wielkości fizycznych, podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi, stosuje 

wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela, ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza 

wyniki w tabelce, sprostał wymaganiom na niższą ocenę.  

Ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności konieczne do kontynuacji nauki fizyki, 

zna podstawowe prawa fizyczne, wymienia wielkości fizyczne i odpowiadające im jednostki, podaje przykłady zjawisk 

fizycznych z życia, językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie, z pomocą nauczyciela korzysta z podstawowych 

źródeł wiedzy fizycznej (wykresy, tablice, stałe fizyczne itp.). 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności 

określonych programem, które są konieczne dalszego kształceni, braki są na tyle duże że nie rokują nadziei na ich 

usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela, nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych  

o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela. 

Warunki i tryb postępowania w przypadku ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, są zgodne ze Statutem Szkoły i przepisami prawa oświatowego. 


