
I. Wymagania osiągnięć z fizyki ucznia 
 

 Klasy 7 
 
Ocena dopuszczająca: 
 
Uczeń: 

- uczeń ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki te nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenia 

- zna podstawowe prawa, zasady i wielkości fizyczne dotyczące działów: właściwości i budowy 
materii, hydrostatyki i aerostatyki, kinematyki, dynamiki i analizy procesów cieplnych 

- zna jednostki podstawowych wielkości fizycznych 
- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne 
- potrafi wskazać odpowiednie prawa fizyki odpowiedzialne za powstawanie najważniejszych 

zjawisk fizycznych 
 
Ocena dostateczna: 
 
Uczeń: 

- sprostał wymaganiom na ocenę dopuszczającą 
- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania podstawowych zadań  
- potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne 
- zna podstawowe wzory fizyczne dotyczące działów poznanych w kl. 7 
- sprostał wymaganiom koniecznym i podstawowym, które dotyczą zrozumienia wiadomości 

 
Ocena dobra: 
 
Uczeń: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności 
- sprostał wymaganiom na ocenę dostateczną i dopuszczającą 
- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów 
- potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać zadanie lub problem 
 

Ocena bardzo dobra: 
 

Uczeń: 
- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności dotyczące poznanych działów fizyki 
- sprostał wymaganiom na ocenę dopuszczającą, dostateczną i dobrą 
- zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach 
- jest samodzielny 
- korzysta z różnych źródeł wiedzy 
- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne 
- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe o różnym stopniu trudności 

 
Ocena celująca: 

 
Uczeń: 
 -     sprostał wymaganiom na ocenę bardzo dobrą 
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych) 
- umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk 
- potrafi rozwiązywać problemy w sposób nietypowy 
- osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych 



 
 klasy 8 

 
Ocena dopuszczająca: 
 
Uczeń: 

- uczeń ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki te nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenia 

- zna podstawowe prawa, zasady i wielkości fizyczne dotyczące działów: drgania i fale, prąd 
elektryczny, magnetyzm i elektromagnetyzm, optyka 

- zna jednostki podstawowych wielkości fizycznych 
- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne 
- potrafi wskazać odpowiednie prawa fizyki odpowiedzialne za powstawanie najważniejszych 

zjawisk fizycznych 
 
Ocena dostateczna: 
 
Uczeń: 

- sprostał wymaganiom na ocenę dopuszczającą 
- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania podstawowych zadań  
- potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne 
- zna podstawowe wzory fizyczne dotyczące działów poznanych w kl. 8 
- sprostał wymaganiom koniecznym i podstawowym, które dotyczą zrozumienia wiadomości 

 
Ocena dobra: 
 
Uczeń: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności 
- sprostał wymaganiom na ocenę dostateczną i dopuszczającą 
- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów 
- potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać zadanie lub problem 

 
Ocena bardzo dobra: 
 

Uczeń: 
- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności dotyczące poznanych działów fizyki 
- sprostał wymaganiom na ocenę dopuszczającą, dostateczną i dobrą 
- zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach 
- jest samodzielny 
- korzysta z różnych źródeł wiedzy 
- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne 
- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe o różnym stopniu trudności 
 

 
Ocena celująca: 
 
Uczeń: 
 -     sprostał wymaganiom na ocenę bardzo dobrą 
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych) 
- umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk 
- potrafi rozwiązywać problemy w sposób nietypowy 



- osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych 
 
II. Obszary oceniania 
 

1. Prace pisemne 
 Sprawdziany 
 Testy 
 Kartkówki 

 
2. Wypowiedzi ustne 
3. Aktywność i zaangażowanie na zajęciach 
4. Umiejętności praktyczne (np. posługiwanie się przyrządami fizycznymi) 
5. Umiejętność pracy w grupach 
6. Zadania domowe/prace dodatkowe 

 
 
III. Zasady współdziałania w celu poprawy wyników 
 

1.Uczeń może poprawić każdą ocenę, z której jest niezadowolony, otrzymaną ze sprawdzianu lub 
odpowiedzi ustnej. 
 
2.Termin poprawy sprawdzianu do 2 tygodni (nauczyciel może przedłużyć termin poprawy, 
uwzględniając szczególną sytuację ucznia, np. długotrwałą chorobę, pobyt w szpitalu, kłopoty 
rodzinne, itp.), poprawa odpowiedzi ustnej na najbliższych zajęciach. 
 
3.Daną ocenę uczeń może poprawiać tylko raz. 

 
 
IV. Sposoby ewaluacji PSO. 
 

1. Ewaluacji PSO nauczyciel dokonuje przed rozpoczęciem roku szkolnego 
 (nie w trakcie). 
2. Wnioski i uwagi do PSO mogą zgłaszać również uczniowie przez cały rok. 

 


