
Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniówz fizyki 

opracowane przez Jadwigę Ceremon 

 

I Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 

1. Odpowiedź ustna – obejmuje 3-5 tematów lekcyjnych lub z ustalonego przez nauczyciela zakresu materiału. 
2. Kartkówka – odpowiedź pisemna z 3-5 ostatnich tematów lekcyjnych, sprawdzająca systematycznośd pracy ucznia i 

 niewymagająca wcześniejszego zapowiadania. 
3. Sprawdzian – odpowiedź pisemna z określonej wcześniej przez nauczyciela partii materiału, np. działu, zapowiadana co 

najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 
a) Termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje do dziennika  
b) Uczeo ma możliwośd jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w formie i terminie ustalonym 

przez nauczyciela 
c) Jeżeli uczeo był nieobecny na sprawdzianie (nieobecnośd usprawiedliwiona dłuższa niż 3 dni) powinien go napisad 

w terminie i w formie uzgodnionej z nauczycielem 
d) W przypadku długiej usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach spowodowanej sytuacją losową, uczeo ma 

prawo do nadrobienia zaległych form podlegających sprawdzaniu w warunkach uzgodnionych z nauczycielem 
e) W sytuacji kiedy uczeo był nieobecny na sprawdzianie (nieobecnośd nieusprawiedliwiona lub usprawiedliwiona 1-3 

dni) nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi i w wybranej formie sprawdzid przewidziane sprawdzianem wiadomości 
i umiejętności ucznia 

f) Nauczyciel ma prawo przerwad sprawdzian uczniowi lub całej klasie jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie 
gwarantuje samodzielności pracy 

g) Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu może byd podstawą wystawienia oceny niedostatecznej 
4. Ocena pracy wykonanej przez ucznia – referat, prezentacja, zadanie domowe. 
5. Udział w olimpiadach, konkursach i zawodach fizycznych może byd podstawą do podniesienia oceny koocowej. 
6. Aktywnośd w pracy lekcyjnej. 

II Procedury sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów  

Sprawdzanie osiągnięd uczniów odbywa się według oddzielnych wymagao dla każdego pozytywnego stopnia, czyli wymagao na 
stopieo dopuszczający (wymagania konieczne), dostateczny (wymagania podstawowe), dobry (wymagania rozszerzające), bardzo 
dobry i celujący (wymagania dopełniające). 

Wymagania konieczne – dotyczą zapamiętywania wiadomości. Uczeo potrafi rozwiązad zadanie teoretyczne i praktyczne 
o niewielkim stopniu trudności (np. wcześniej rozwiązane i szczegółowo omówione na lekcji). Zdobyte wiadomości i umiejętności 
są niezbędne do kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu codziennym. 

Wymagania podstawowe – dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to, że uczeo potrafi wyjaśnid od czego zależą podstawowe 
wielkości fizyczne, zna i potrafi wyjaśnid poznane prawa fizyki, umie je potwierdzid odpowiednimi eksperymentami. 

Wymagania rozszerzające – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami, które 
są pogłębione i poszerzone w stosunku do wymagao podstawowych. Uczeo potrafi rozwiązywad typowe zadania teoretyczne 
i praktyczne. 

Wymagania dopełniające – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych, projektowaniu 
i wykonywaniu doświadczeo potwierdzających prawa fizyczne, rozwiązywaniu złożonych zadao rachunkowych oraz 
przedstawionych wiadomości ponadprogramowych związanych z treściami nauczania. 

Uczeo otrzymuje poszczególne oceny za określone umiejętności: 

Celującą: 

- posiada wiadomości i umiejętności często wykraczające poza program nauczania(100%) 

- potrafi stosowad wiadomości w sytuacjach problemowych 

- umie formułowad problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk 

- osiąga sukcesy w olimpiadach fizycznych i konkursach pozaszkolnych 

- rozwiązuje bezbłędnie zadania rachunkowe i problemowe 

- sprostał wszystkim wymaganiom 



bardzo dobrą: 

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe (91%-100%) 

- zdobytą wiedzę potrafi zastosowad w nowych sytuacjach 

- potrafi korzystad z różnych źródeł wiedzy 

- potrafi zaplanowad i przeprowadzid doświadczenie fizyczne 

- rozwiązuje bezbłędnie zadania rachunkowe i problemowe 

- sprostał wszystkim wymaganiom 

dobrą: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności programowe (76%-90%) 

- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania nowych problemów 

- potrafi wykonad zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązad proste zadanie lub problem 

- sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym i rozszerzającym 

dostateczną: 

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem (51%-75%) 

- potrafi zastosowad wiadomości do rozwiązywania prostych zadao (przerobionych na lekcjach) 

- sprostał wymaganiom koniecznym i podstawowym 

dopuszczającą: 

- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem (45%-50%) ale braki te nie przekreślają możliwości 
dalszego kształcenia 

- zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne 

- potrafi wykonad proste doświadczenie fizyczne,  

- sprostał wymaganiom koniecznym 

niedostateczną: 

- nie opanował wiadomości, które są konieczne do dalszego kształcenia (<45%) 

- nie potrafi rozwiązad zadao teoretycznych lub praktycznych o podstawowym stopniu trudności (np. podstawid do wzoru) 

- nie zna podstawowych praw, pojęd i wielkości fizycznych. 

Kryteria oceny prac pisemnych 

100% - 91% bardzo dobry 

90% - 75% dobry 

74% - 50% dostateczny 

49% - 45% dopuszczający 

poniżej 40% niedostateczny 


