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1. Dokumenty określające wymagania edukacyjne na poszczególne 

oceny z fizyki 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe  z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

 (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679 oraz z 2021 r. poz. 1533)Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

 Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik. Spotkania z fizyką.  Program nauczania 

fizyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej  

 Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka 

w Sochaczewie. 

 
2. Cele wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny  

z fizyki 

 Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.  

 Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

 Motywowanie ucznia do dalszej pracy.  

 Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

 Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej.  

 

3. Zasady wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z fizyki 

1.  Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań  

z fizyki oraz o sposobie i zasadach oceniania. Wskazane jest powtórzenie tych 

czynności na początku II semestru.  

 

2. Prace klasowe są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać 

na następnej lekcji lub w uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem. Jeśli uczeń był nieobecny na sprawdzianie, kartkówce, itp., otrzymuje  

w dzienniku Uonet + zamiast oceny, wpis  „nb”.  

 

3. Sprawdziany, testy – zapowiadane są z 1-tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane  

w dzienniku Uonet +.  Uczniowie znają zakres   materiału przewidzianego do kontroli. 

Spisywanie (ściąganie) na sprawdzianach, testach jest jednoznaczne z obniżeniem  

oceny o stopień. 

 

4. Uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji: 

- dwukrotnie ( w przypadku prac  domowych), 

- dwukrotnie (w przypadku odpowiedzi ustnej). 



5. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania, które 

nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez rodzica/opiekuna.  

 

6. Nieprzygotowanie do lekcji z powodu braku zeszytu lub pracy domowej uczeń 

zgłasza na początku lekcji. Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległą pracę domową na 

kolejne zajęcia. Po przekroczeniu limitu nieprzygotowań nauczyciel może sprawdzić 

wiedzę ucznia na ocenę. 

7. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony  

    nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na lekcjach lub  

    usprawiedliwiona dłuższa nieobecność.  

 

8. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.  

    Okres ten trwa od 3 do 7 dni (w zależności od długości absencji). 

 

4. Co podlega ocenie na fizyce?  

 
1. Odpowiedź ustna – samodzielna, płynna, wyczerpująca, na temat, zaprezentowana 

poprawnym językiem z użyciem znanych terminów i nazw. 

2. Prowadzenie obserwacji, opisywanie doświadczeń, wykonywanie eksperymentów 

i interpretowanie ich wyników, ćwiczenia i zadania wykonywane na komputerze. 

3. Przynajmniej 2 razy w semestrze (zapowiedziane tydzień wcześniej prace klasowe 

45 minutowe. Niezapowiedziane sprawdziany pisemne (15 minutowe) z  ostatnich 3 

lekcji. 

4. Aktywna praca na lekcji – samodzielna, odkrywcza, kreatywna. Aktywność ucznia w 

czasie lekcji zaznaczana jest w dzienniku  znakiem plus (+) lub minus (-), pięć  

plusów otrzymanych  przez ucznia to ocena bardzo dobra (np. aktywność w czasie 

uczenia się, przy rozwiązywaniu zadań), pięć minusów to ocena niedostateczna. 

Ocenę za (+) uzyskaną w pierwszym semestrze można przenieść na semestr drugi, 

sumując wszystkie (+) uzyskane w całym roku szkolnym. 

5. Praca domowa – samodzielna, estetyczna, zgodna z tematem (nie każda praca 

domowa wykonana jest na ocenę). 

6. Wykonanie dodatkowych prac pisemnych po uzgodnieniu z nauczycielem – 

rysunków, posterów, plakatów, prac komputerowych. 

7. Praca poza salą lekcyjną (na wycieczce, w terenie, wywiad, itp.) 

8. Praca zespołowa w czasie lekcji. 

 
 

5. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów  
 

 Odpytywanie bieżące.  

 Prace klasowe - po każdej większej partii materiału.  

 Kartkówki - z bieżącego materiału (zakres materiału z trzech ostatnich lekcji) - według 

uznania nauczyciela. 

 

 



6. Skala ocen  
 

 Zgodnie z Wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny z historii stosuje się 

skalę ocen od 1 do 6 .  

 W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach 

cząstkowych plusy (+) i minusy (-).  

 Na koniec roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-). 

 Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco praca na lekcji lub praca 

dodatkowa ucznia. Pięć plusów (+) równa się ocenie bardzo dobrej (5). 

 Brak pracy na lekcji będzie skutkował odpowiedzią ustną z zakresu omawianych 

aktualnie zagadnień. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi uczeń otrzymuje minus.  

Pięć minusów (-) skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

7. Kryteria oceniania  

 
Ustala się następujące kryteria wystawiania stopni cząstkowych oraz klasyfikacyjnych 

(uczeń otrzymuje stopień, którego kryteria jako całość najbliższe są jego sprawdzonym 

osiągnięciom):  

- stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

w pełnym stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu, określone 

programem nauczania oraz biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami  

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych w zakresie wymagań 

podstawy programowej danej klasy, rozwiązuje lub wykonuje zadania dodatkowe lub  

w pełnym stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu, a także posiada 

wiedzę i umiejętności wykraczające poza wymagania podstawy programowej nauczanego 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia lub osiąga 

sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub 

posiada inne porównywalne osiągnięcia.  

- stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

opanował na wysokim poziomie zakres umiejętności i wiadomości określony w podstawie 

programowej w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach. 

- stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował w pełni umiejętności i wiadomości określonych programem nauczania  

w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania na poziomie 

podstawowym, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne. 

- stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie podstawowym, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  

o średnim stopniu trudności. 

- stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

ma braki w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, ale braki 

te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe,  

o niewielkim stopniu trudności. 



- stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, a braki  

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 

 

8.   Wymagania na poszczególne stopnie – sprawdziany i inne formy pisemne: 

 

0 – 29% - niedostateczny 

30 - 49% - dopuszczający 

50 – 74% - dostateczny 

75 – 89% - dobry 

90 – 95% - bardzo dobry 

96% - 100% - celujący 

 

Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianów. 

 

9. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów  

 

1. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym Uonet+.  Oceny 

wpisywane w następujących rubrykach:  

- praca na lekcji (aktywność, praca w grupach, itp.); 

- prace klasowe (testy, sprawdziany, itp.); 

- kartkówki; 

- prace domowe;  

- nieprzygotowania. 

 

2. Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe z zachowaniem następującej  

    hierarchii:  

    • pisemne prace klasowe (sprawdziany, testy)  

    • kartkówki  

    • odpowiedzi ustne  

    • prace domowe  

    • praca na lekcji 

 

10. Informowanie o ocenach  

 

          1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco. 

          2. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.  

          3. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.  

          4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel udostępnia    

             sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację oceniania    

             ucznia.  

         5. Pisemne prace kontrolne ucznia są przechowywane przez nauczyciela do końca  

            roku szkolnego. 

        6. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą  

            i  podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu.  



        7. Ustala się następujące sposoby powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów)  

            o osiągnięciach ich dzieci:  

            a) bieżący wpis do dziennika elektronicznego Uonet+; 

            b) spotkania w czasie tzw. "Dni Otwartych" zgodnie z przyjętym kalendarzem na dany  

                rok szkolny;  

            c) zebranie z rodzicami;  

         8. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen. 

         9. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji,  

             lekceważącego  stosunku do przedmiotu - rodzice będą informowani podczas tzw.        

„Dni Otwartych”. 

 

 11. Poprawa oceny  
 

1. Uczeń ma możliwość  poprawy uzyskanej oceny z pracy klasowej w ciągu dwóch 

tygodni lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Daną ocenę uczeń może 

poprawić tylko raz. Ocena z poprawy jest obowiązująca, o ile nie jest ona niższa od 

pierwotnie uzyskanej. 

2. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu i nie uzgodnił z nauczycielem drugiego 

terminu sprawdzianu (bądź do niego nie przystąpił) otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

3. Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach mogą odpytywani ustnie. 

4. Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie 

5. Do dziennika wpisywane są obie oceny, ale przy wystawieniu oceny półrocznej  

i  końcoworocznej  pod uwagę brana jest ocena wyższa.  

6. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły  rozdział 7&61. 

7. Ogólne kryteria oceniania są  zgodnie ze Statutem Szkoły - rozdział 7 &51. 

8. Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki znajdują się na internetowej stronie szkoły. 

 

12. Ewaluacja wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z fizyki 

 

     1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceniany z fizyki podlegają   

         ewaluacji raz  w roku. 

     2. Informacje zbierane będą: 

        - na podstawie wyników prac klasowych, 

        - poprzez rozmowy z nauczycielami, uczącymi przedmiotu. 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki opracowany przez zespół nauczycieli fizyki. 

 

Teresa Antczak, Edyta Szewczak 

 

Sochaczew, 1 września 2021r. 


