
PRZEDMIOTOWE ZASADY  

OCENIANIA Z FIZYKI 

W X LO W GDYNI 
 

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza 

jest ograniczona, a wyobraźnia otacza cały świat.” 

Albert Einstein 

 

Poniższe przedmiotowe zasady oceniania są uzupełnieniem zawartych w Statucie XLO 

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. 

 

I Podstawy prawne 
 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U.2020 r.poz.1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237). 
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 
 klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2019 r. poz.373). 
4. Podstawa programowa z fizyki. 
5. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. 
 

II Cele oceny 
 
1. Informowanie ucznia o poziomie i postępach w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do 
 wymagań określonych w podstawie programowej z fizyki. 
2. Dostarczanie rodzicom i nauczycielowi informacji o postępach oraz trudnościach ucznia w nauce. 
3. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej. 
4. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i szukania motywacji do dalszej pracy. 
5. Dostarczanie wskazówek do dalszej pracy dziecka, przezwyciężania trudności, kształtowanie  systematyczności oraz 
umiejętności samooceny i samokontroli. 
7. Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie 
 informacyjnym w tym umiejętności krytycznego myślenia. 

 

III Zasady ogólne 
Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne, dostępne są do wglądu w bibliotece szkolnej 

oraz zamieszczone w folderze „Materiały z zajęć” na platformie komunikacyjnej MS Teams, (zespół klasowy z 

fizyki). 

 Rolą nauczyciela w ocenianiu jest badanie procesu osiągania przez ucznia wymagań edukacyjnych z fizyki 

oraz rozpoznanie stopnia ich osiągnięcia przez danego ucznia. 

Na przedmiocie stosuje się procentowy system oceniania uwzględniający trzy wagi: 4,2,1 

• dłuższa forma sprawdzania wiedzy (sprawdzian, praca projektowa dot. nowych treści, zastosowania praw 

fizyki będąca interdyscyplinarnym podejściem do treści, praca doświadczalna związana z analizą 

niepewności pomiarowych, korzystania z programów i aplikacji …) - waga 4, 

• krótka forma sprawdzania wiedzy (kartkówka, odpowiedź ustna, projekt dot. małych partii materiału, 

doświadczenie proste - waga 2 

• aktywna praca na zajęciach, samodzielne opracowanie treści w formie przejrzystej, zadania domowe, 

prace grupowe na zajęciach, inne … - waga 1. 



Sposoby sprawdzania wiadomości: 

1. prace pisemne: 

o dłuższa forma sprawdzania wiedzy i umiejętności, sprawdziany diagnozujące (podsumowujące cały dział 

lub jego fragment), 

o krótkie formy sprawdzania tzw. kartkówki (obejmujące nie więcej, niż trzy ostatnie tematy lekcji – 

maksymalnie 5 jednostek lekcyjnych) 

o opracowania przeprowadzonych doświadczeń, 

o filmy, prezentacje multimedialne, opracowania na konkretny zadany temat 

o pisemne rozwiązania zadań domowych, odpowiedzi na pytania, analiza tekstu fizycznego – przy czym n-l 

może sprawdzić umiejętności i wiedzę utrwalane w zadaniu krótką kartkówką lub odpowiedzią ustną na 

postawiane problemy i na tej podstawie ustalić bieżącą ocenę, 

• karty pracy ucznia na zajęciach, warsztatach w terenie, w Centrach Nauki, podczas udziału w wykładach 

stacjonarnych oraz online itp., 

• graficzna analiza treści fizycznych, praw, opisu zjawisk (np. w formie map mentalnych) uwidoczniona w 

zeszycie lekcyjnym (oddawana nauczycielowi jako opracowanie pisemne lub przesłane w formie 

elektronicznej), umiejętność analizowania treści pod kątem ich znaczenia dla danego zjawiska, procesu 

▪ braki w notatkach traktowane są jako brak umiejętności analizy treści fizycznych zapisanych w materiale 

źródłowym np. podręczniku, zintegrowanej platformie edukacyjnej: https://zpe.gov.pl/ itp.  

 

2. wypowiedzi ustne: 
• omówienie problemu lub zjawiska fizycznego np. z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, 

symulacji komputerowej, danych pobranych z aplikacji do pomiarów fizycznych itp.,  

• rozwiązanie zadania przy tablicy, 

• wypowiedzi ucznia związane z treściami nowymi (analiza nowego materiału) jak i już omawianymi, 

• wiedza i umiejętności, którymi uczeń wykazuje się podczas prac grupowych (w tym elementy oceny 

koleżeńskiej, samoocena), 

• samodzielne przygotowanie i zaprezentowanie podczas zajęć doświadczenia fizycznego będącego 

włączeniem się ucznia w treści bieżąco poznawane. 

 

Uwaga: Każda z ocen ma swoją wagę i nie należy ich traktować równoważnie. O wadze każdej oceny 

uczniowie informowani są na bieżąco. 

 

IV Szczegółowe zasady oceniania z fizyki: 
 

• praca na lekcji w postaci udziału w dyskusji, udzielania poprawnych odpowiedzi, rozwiązywania zadań, 

wykonywanie doświadczeń itp. jest oceniana, co najmniej na „+, - ”. Symbole te są pomocą do ustalenia 

bieżącej oceny, 

• uczeń, który nie wykonuje poleceń nauczyciela dotyczących realizacji nowego tematu bądź utrwalania 

poznanych wcześniej umiejętności i czynności (np. nie prowadzi notatek z lekcji) oceniany jest, co najmniej 

na „-”, trzy minusy są równoważne uzyskaniu 0 pkt (0%) 

• uczeń zobowiązany we własnym zakresie uzupełnić braki w notatkach i wiadomościach oraz odrobić pracę 

domową, jeśli był nieobecny w szkole, bez względu na przyczynę nieobecności, 

• uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, 

• uczeń ma możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do bieżących zajęć (w liczbie ustalonej z n-lem na początku 

roku szkolnego). Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku lekcji, najpóźniej podczas 

sprawdzania listy obecności i może obejmować: brak pracy domowej lub brak gotowości do odpowiedzi. 

Zgłaszane nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac odnoszących się do dłuższej partii materiału, 

długoterminowych (np. sprawdzianów, projektów, opisu dośw.)  oraz krótkich form sprawdzania wiedzy np.  

kartkówek, przygotowania do przeprowadzenia dośw. na zajęciach. Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje 

za każde nieprzygotowanie 0 pkt. (0%) 

https://zpe.gov.pl/


• uczeń, który przez cały semestr nie wykorzysta żadnego nieprzygotowania, otrzymuje 95 pkt (95%) ocenę 

bardzo dobrą (5), 

• każda zapowiadana praca pisemna, doświadczalna jest obowiązkowa i należy ją uzupełnić w terminie 2 tyg. 

Jeśli uczeń był nieobecny na w/w pracy otrzymuje wpis „0 pkt – 0 %.”. 

Uczeń zobowiązany jest przystąpić do wykonania zaległych prac pisemnych, dośw.  projektowych  na 

pierwszych zajęciach, na których jest obecny po ustaniu nieobecności. Jeśli nieobecność ucznia była 

usprawiedliwiona, to jedynie uzyskane pkt. ze uzupełnionych prac  liczone są do średniej ocen, w innym 

przypadku wpisywane jest 0 pkt. (0 %) 

• prace pisemne napisane nieczytelnie lub rażąco nieestetyczne nie podlegają sprawdzeniu (uczeń 

otrzymuje 1 pkt. (1%). Nie dotyczy to uczniów posiadających orzeczenia poradni 

o dysfunkcjach, 

• podczas wykonywania obliczeń na zajęciach lekcyjnych uczeń może korzystać z kalkulatora 

prostego, 

• podczas lekcji używanie telefonów komórkowych oraz innego sprzętu multimedialnego (bez 

wyraźnej zgody n-la) jest zabronione. W/w sprzęt, skutecznie wyłączony należy umieścić w 

tornistrze. 

• uczeń ma prawo do poprawy uzyskanego wyniku procentowego z obowiązkowych prac dot. dużych partii 

materiału w ciągu dwóch tygodni od momentu uzyskania informacji o wyniku. 

Uwaga: możliwość poprawy prac nie oznacza, że każdy ma dwa podejścia do jednej pracy, nauczyciel ustala 

termin poprawy dla wszystkich, 

Pilnowanie terminów poprawy, uzupełniania prac jest sprawą ucznia, nauczyciel nie ma obowiązku 

przypominania uczniowi o brakach ani o terminach zaliczeń, 

• uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub uczeń, który otrzymał 

niedostateczną ocenę śródroczną ma obowiązek uzupełnić braki we wskazanym terminie.  

• ocena śródroczna lub roczna może być przez nauczyciela podwyższona do oceny o jeden stopień wyżej, gdy 

uczeń osiąga sukcesy w olimpiadzie fizycznej, astronomicznej, konkursach lub inne sukcesy związane z fizyką,  

• możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z fizyki rozpatrywana jest na prośbę 

ucznia indywidualnie i jest możliwe jedynie w przypadku ucznia wykazującego się systematycznością pracy, 

dużą aktywnością i wysoką frekwencją na zajęciach, nauczyciel indywidualnie ustala zakres materiału do 

ponownego pisemnego zliczenia 

• W przypadku gdy prowadzone jest w szkole nauczanie online obowiązuję wszystkie powyższe zasady a 

ponadto uczeń zobowiązany jest wszystkie notatki z lekcji, pisemne prace domowe, rozw. karty pracy 

wskazane przez n-la zamieszczć na bieżąco w swoim elektronicznym notesie zajęć z fizyki założonym przez 

n-la na komunikatorze MS Teams.  

 

V. Kryteria ocen: 
 
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry oraz: 

• samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania, 

• potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania bardzo trudnych zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając terminologii fachowej oraz proponuje rozwiązania 

nietypowe, 

• samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki i przeprowadza rachunek błędów, 

• osiąga znaczne sukcesy w olimpiadach: fizycznej lub astronomicznej, konkursach przedmiotowych, bierze 

efektywny udział w nadobowiązkowych działaniach związanych z poznawaniem fizyki, 
 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych na stopień 

dobry oraz: 

• swobodnie podaje omawia przykłady ilustrujące poznane prawa, 



• proponuje metody badań, bada i ustala zależności między poznanymi wielkościami fizycznymi, dokonuje 

analizy i porównań, 

• wyprowadza, wyjaśnia i uzasadnia związki między poznanymi wielkościami fizycznymi, 

• samodzielnie i sprawnie posługuje się metodami algebraicznymi i graficznymi w złożonych zadaniach, 

łączących elementy różnych zjawisk fizycznych, stosując posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach, 

• porównuje, interpretuje, wyjaśnia i uogólnia zależności między wielkościami fizycznymi, 

• samodzielnie analizuje zjawiska fizyczne i objaśnia otaczającą go rzeczywistość, 

• w oparciu o podstawy naukowe, teorie i modele, formułuje hipotezy i weryfikuje je, 

• planuje eksperymenty, umie dokonać pomiarów wielkości fizycznych, zapisywać ich wyniki oraz analizować 

je i dokonywać rachunku błędów, 

• korzysta z własnych notatek, podręcznika, innych materiałów dydaktycznych, dodatkowych lektur i innych 

źródeł informacji oraz ocenia wiarygodność tych źródeł. 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone na stopień dostateczny oraz: 

• bada i interpretuje poznane zależności między wielkościami fizycznymi, 

• interpretuje wykresy zależności między poznanymi wielkościami fizycznymi, 

• podaje przykłady ilustrujące poznane prawa, 

• umie wyjaśnić, na czym polegają poznane zjawiska, wykorzystując modele, 

• stosuje poznane wzory i prawa i sprawnie posługuje się metodami algebraicznymi i geometrycznymi w 

typowych sytuacjach zadaniowych, 

• umie dokonać obserwacji i pomiarów poznanych wielkości fizycznych i zapisać ich wyniki oraz przeprowadzić 

rachunek błędów, 

•  w wypowiedziach sporadycznie popełnia błędy merytoryczne, 

• korzysta z podręcznika, literatury uzupełniającej i rozumie treści w niej zawarte, potrafi sformułować własne 

opinie. 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone na stopień 

dopuszczający oraz: 

• odróżnia obiekty fizyczne, wielkości fizyczne, obiekty idealne, prawa, teorie fizyczne, 

• umie posługiwać się jednostkami układu SI i umie przeliczać jednostki, 

• zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć i wielkości fizycznych występujących w materiale nauczania 

fizyki, 

• umie interpretować wykresy zależności między poznanymi wielkościami fizycznymi, 

• podaje przykłady ilustrujące poznane prawa, 

• umie wyjaśniać poznane zjawiska, z wykorzystaniem modeli, 

• stosuje poznane wzory i prawa w sytuacjach zadaniowych o średnim stopniu trudności, 

• umie opisać zjawiska na podstawie obserwacji, 

• umie dokonać pomiary wielkości fizycznych i zapisać ich wyniki, 

• w wypowiedzi popełnia nieliczne błędy merytoryczne, 

• korzysta efektywnie z podręcznika. 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości z fizyki, ale braki 

te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z fizyki w ciągu dalszej nauki w tym: 

• rozumie pytania i polecenia, 

• odróżnia obiekty fizyczne, wielkości fizyczne, prawa, teorie fizyczne, 

• umie posługiwać się jednostkami podstawowymi układu SI i umie przeliczać jednostki, 

• zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć i wielkości fizycznych występujących w materiale nauczania 

fizyki, 

• umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania obliczeń w prostych sytuacjach zadaniowych o 

niewielkim stopniu trudności, 



• umie wykonywać obserwacje i opisać je jakościowo, 

• umie dokonać proste pomiary poznanych wielkości fizycznych, 

• w wypowiedziach popełnia drobne błędy merytorycznym, 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej z fizyki w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z fizyki w 

tym: 

• nie potrafi udzielić odpowiedzi na pytania i nie wykonuje poleceń, nie przygotowuje notatek dot. 

omawianych treści, 

• w wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy merytoryczne, 

• nieudolnie, bez zrozumienia opisuje zjawiska fizyczne, 

• nie umie wykorzystywać modeli do wyjaśniania zjawisk i procesów fizycznych. 

 

VI. Zasady obowiązujące podczas nauczania zdalnego 

1. Podczas zajęć online uczeń informuje domowników o odbywających się zajęciach. Do zajęć przygotowuje swoje 

 stanowisko pracy - działający sprzęt (komputer, kamerka, głośnik) i materiały dydaktyczne (w tym zeszyt i 

 podręcznik), przewietrzone pomieszczenie. 

2. Pracujący zdalnie dbają o wygląd i kulturę osobistą oraz o atmosferę zajęć nacechowaną życzliwością. Spożywanie 

 posiłków podczas zajęć jest niedozwolone. W czasie lekcji należy skupić się na nauce. 

3. Rejestrowanie przebiegu zajęć zdalnych, nagrywanie i robienie zdjęć uczestnikom spotkania online bez ich wiedzy i 

 zgody jest zabronione. 

4. Uczeń zobowiązany jest na bieżąco zgłaszać problemy techniczne. 

5. Zasady oceniania działań i postępów w nauce uczniów podczas nauczania zdalnego są takie same jak przy 

 nauczaniu stacjonarnym. 


