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Sprawdzanie osiągnięć uczniów będzie poprzedzone wcześniejszym ustaleniem wymagań oddzielnie 
dla każdego pozytywnego stopnia, czyli wymagań na stopień dopuszczający (wymagania konieczne), 
dostateczny (wymagania podstawowe), dobry (wymagania rozszerzające), bardzo dobry i celujący 

(wymagania dopełniające). Na stopień niedostateczny wymagań nie ustala się.  
 
Wymagania konieczne (K) określają: wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadome 
korzystanie z lekcji i wykonywanie prostych zadań z życia codziennego. Uczeń potrafi rozwiązywać przy 
pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte 
wiadomości i umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu 
codziennym.  
 
Wymagania podstawowe (P) określają: wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, 
użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. 
Uczeń przy niewielkiej pomocy nauczyciela potrafi rozwiązywać typowe zadania teoretyczne 
i praktyczne.  
 
Wymagania rozszerzające (R) określają: wiadomości i umiejętności średnio trudne, wspierające 

tematy podstawowe rozwijane na wyższym etapie kształcenia. Uczeń potrafi rozwiązywać typowe 
zadania teoretyczne i praktyczne, korzystając przy tym ze słowników, tablic, internetu.  
 
Wymagania dopełniające (D) określają: wiadomości i umiejętności złożone lub o charakterze 

problemowym, zaliczane najczęściej do wyższych kategorii celów kształcenia. Uczeń projektuje 
i wykonuje doświadczenia potwierdzające prawa fizyczne, rozwiązuje złożone zadania rachunkowe (np. 
wyprowadzanie wzorów, analiza wykresów) oraz przedstawia wiadomości ponadprogramowe związane 
tematycznie z treściami nauczania.  
Podsumowując: 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 

 posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,  

 potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),  

  umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,  

  umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,  

  osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych,  

  sprostał wymaganiom KPRD.  
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 

  w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,  

  zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,  

  jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,  

  potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne,  

  rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,  

  sprostał wymaganiom KPRD.  
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 

 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  

 poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,  



 potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie lub problem,  

 sprostał wymaganiom KPR.  
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 
nauczania,  

 potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela,  

 potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela,  

  zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych,  

  sprostał wymaganiom KP.  
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
 

 ma niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, 
ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,  

 zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,  

 potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne,  

 sprostał wymaganiom K.  
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 

 nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia,  

 nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 
trudności, nawet z pomocą nauczyciela,  

 nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,  

 nie sprostał wymaganiom K.  
 
Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze. 
 
Za nieprzygotowanie do zajęć uważa się: 
-nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej 
-brak zadania zadanego na poprzedniej lekcji. 
 
Poprawianie: 
Stosuje się systematycznie ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością poprawiania ocen 
niedostatecznych ze sprawdzianów lub kartkówek. Zadania praktyczne, za które uczeń otrzymał ocenę 
niedostateczną  mogą być poprawiane do tygodnia od terminu pierwotnego. Jeżeli uczeń przyłapany 
był na ściąganiu lub korzystaniu z innych niedozwolonych pomocy, nie może poprawić oceny. W 
wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed 
wystawieniem oceny semestralnej lub rocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób 
zainteresowanych w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela  z zastosowaniem formy 
ustalonej przez nauczyciela. W przypadku choroby lub innej nieobecności uczeń jest zobowiązany do 
napisania zaległych prac do 14 dni roboczych w terminie ustalonym z nauczycielem 

 
Wymagania dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu. 
 
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
uczniów: 

 

 dostosowanie wymagań edukacyjne do  indywidualnych możliwości ucznia,  

 dobór  metod  i form oceniania do  indywidualnych możliwości ucznia, 

 podczas odpowiedzi ustnych dłuższe oczekiwanie na odpowiedź, powtórzenie 
pytania, precyzowanie jasno i krótko pytania, 

 podczas robienia notatek - ograniczenie do najistotniejszych wiadomości, 

 wydłużenie czasu pracy przy wykonywaniu ćwiczeń na komputerze, 

 zmniejszenie ilości zadań podczas prac praktycznych, 

 częste odwoływanie się do konkretu 



 podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej 
zrozumiałe części), 

 podchodzenie do dziecka w trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielenie 
pomocy, wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania, 

 zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać, 

 


