FIZYKA
Ogólne zasady oceniania
1. Oceny bieżące, śródroczne, roczne ustalane są według skali:
celujący (6)
bardzo dobry (5)
dobry (4)
dostateczny (3)
dopuszczający (2)
niedostateczny (1)
2. Uczniowie oceniani są w następujących formach:
1) prace pisemne:
a) sprawdzian wiadomości i umiejętności - dłuższa forma wypowiedzi pisemnej (ponad 30
minut), zapowiedziana co najmniej tydzień wcześniej,
b) krótkie formy pisemne - nie muszą być zapowiedziane, z małej partii materiału,
2) odpowiedzi ustne
3. Nauczyciel ocenia prace pisemne wg następującej skali, w zależności od stopnia spełnienia
wymagań edukacyjnych:
celujący
100 %
+ bardzo dobry
97 - 99 %
bardzo dobry
87 – 96 %
+ dobry
84 – 86 %
dobry
74 – 83 %
+ dostateczny
71 – 73 %
dostateczny
60 – 70 %
+ dopuszczający 57 – 59 %
dopuszczający
46 – 56 %
niedostateczny
45 % i poniżej
4. W przypadku nieobecności na pracy pisemnej, niezależnie od przyczyny nieobecności,
uczeń ma obowiązek zaliczenia jej w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela;
uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny z pracy pisemnej w terminie i formie
wyznaczonej przez nauczyciela. Tylko ocena uzyskana w wyniku poprawy jest brana pod
uwagę przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych;

5. W okresie uczeń ma prawo jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć
edukacyjnych. Jest to odnotowywane przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym symbolem
„np.” wraz z datą;
6. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę niż przewidywana:
a) uczniowi do oceny wyższej brakuje nie więcej niż 0,25 z wyjściowej średniej ocen
b) frekwencja ucznia na zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu przekracza 80%, a jego
nieobecności na tych zajęciach zostały usprawiedliwione,
c) uczeń skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy ocen
bieżących

FIZYKA
WYMAGANIA EDYKACYJNE
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
- rozróżnia i wymienia podstawowe pojęcia fizyczne i astronomiczne;
- rozróżnia i podaje własnymi słowami treść podstawowych praw i zależności fizycznych;
- podaje poznane przykłady zastosowań praw i zjawisk fizycznych w życiu codziennym;
- oblicza, korzystając z definicji, podstawowe wielkości fizyczne;
- planuje i wykonuje najprostsze doświadczenia samodzielnie lub trudniejsze w grupach;
- opisuje doświadczenia i obserwacje przeprowadzane na lekcji i w domu;
- wymienia zasady bhp obowiązujące w pracowni fizycznej oraz w trakcie obserwacji
pozaszkolnych.
Na ocenę dostateczną uczeń:
- rozróżnia i wymienia pojęcia fizyczne i astronomiczne;
- rozróżnia i podaje treść (własnymi słowami) praw i zależności fizycznych;
- podaje przykłady zastosowań praw i zjawisk fizycznych;
- podaje przykłady wpływu praw i zjawisk fizycznych i astronomicznych na nasze codzienne
życie;
- rozwiązuje proste zadania, wykonując obliczenia dowolnym poprawnym sposobem;
- planuje i wykonuje proste doświadczenia i obserwacje;
- analizuje wyniki przeprowadzanych doświadczeń oraz formułuje wnioski z nich wynikające,
a następnie je prezentuje;
- samodzielnie wyszukuje informacje na zadany temat we wskazanych źródłach informacji
(np. książkach, czasopismach, Internecie), a następnie prezentuje wyniki swoich poszukiwań;
Na ocenę dobrą uczeń:
- wyjaśnia zjawiska fizyczne za pomocą praw przyrody;
- rozwiązuje zadania i problemy teoretyczne, stosując obliczenia;
- planuje i wykonuje doświadczenia, analizuje otrzymane wyniki oraz formułuje wnioski
wynikające z doświadczeń, a następnie prezentuje swoją pracę na forum klasy;
- samodzielnie wyszukuje informacje w różnych źródłach (np. książkach, czasopismach
i Internecie) oraz ocenia krytycznie znalezione informacje.
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
- rozwiązuje trudniejsze zadania problemowe, np. przewiduje rozwiązanie na podstawie analizy
podobnego problemu bądź udowadnia postawioną tezę poprzez projektowanie serii doświadczeń;
- rozwiązuje trudniejsze zadania rachunkowe, stosując niezbędny aparat matematyczny, posługując się
zapisem symbolicznym;
- racjonalnie wyraża opinie i uczestniczy w dyskusji na tematy związane z osiągnięciami współczesnej
nauki i techniki.
Na ocenę celującą uczeń:
- rozwiązuje trudne zadania problemowe, rachunkowe i doświadczalne o stopniu trudności
odpowiadającym konkursom przedmiotowym.

