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PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI 

DLA KLAS VII-VIII 

 

PRZEDMIOTEM NAUCZANIA I OCENIANIA SĄ: 

1. wiadomości, 

2. umiejętności, 

3. postawa ucznia ( aktywność, działanie, samodzielność, systematyczność). 

 

 

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE 

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich 

przykładów w otaczającej rzeczywistości. 

 II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.  

 III. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na 

podstawie ich wyników.  

IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym 

tekstów popularnonaukowych. 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 

1. Wymagania programowe są zgodne z dopuszczonym do realizacji w danej klasie 

programem nauczania i podstawą programową kształcenia ogólnego z fizyki. Szczegółowe 

treści dotyczące wymagań edukacyjnych dotyczących poszczególnych poziomów 

wynikających z realizowanego programu nauczania zawiera rozkład materiału (plan 

wynikowy) nauczyciela. 

2. Nauczyciel zaznajamia uczniów z PWE ( Przedmiotowymi Wymaganiami Edukacyjnymi) 

na początku roku szkolnego oraz na bieżąco. PWE znajduje się na stronie internetowej szkoły 

oraz w dokumentacji nauczyciela. 

3. Inne ustalenia dotyczące przedmiotu: 

a) Uczeń ma obowiązek posiadać: zeszyt przedmiotowy w kratkę, zeszyt ćwiczeń oraz 

podręcznik (wg listy obowiązujących w szkole podręczników), przybory szkolne 

(linijka, ołówek, ekierka, kątomierz, kredki).  Prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

jest obowiązkowe i podlega ocenianiu. 

b) Uczeń nie może w zeszycie przedmiotowym, w zeszycie ćwiczeń, na pracach 

klasowych, testach diagnozujących, sprawdzianach, kartkówkach pisać ołówkiem, 

flamastrami i czerwonym długopisem (zastrzeżonym dla nauczyciela), nie może 

używać korektora. Ołówek służy do wykonywania rysunków. 

c) Uczeń może być nieprzygotowany (w tym nie odrobić zadania domowego) w ilości 

zgodnej z liczbą lekcji fizyki w tygodniu (w każdym okresie) i zobowiązany jest 
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zgłosić to nauczycielowi przed lekcją. Fakt ten oznaczany jest w dzienniku skrótem 

"np".  Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

Niewykorzystane przez ucznia nieprzygotowania nie przechodzą na II okres. 

d) Pierwszego dnia po nieobecności uczeń nie musi mieć odrobionego  zadania 

domowego. Uczeń po nieobecności trwającej minimum 5 dni (roboczych) ma prawo 

do kilkudniowego (zależne od długości absencji) okresu na „nadrobienie” zaległości. 

Nie ocenia się ucznia do 3 dni po dłuższej, trwającej co najmniej dwa tygodnie, 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

e) Nauczyciel jest zobowiązany do wystawienia w ciągu okresu liczby ocen cząstkowych 

równej pomnożeniu obowiązkowego wymiaru godzin z przedmiotu przez 2, jednak 

nie mniej niż 3 oceny. 

 

SKALA OCEN, SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIÓW 

 

1. W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują zasady: 

a) zgodność z wymaganiami określonymi w podstawach programowych, 

b) kryterialność ocen, 

c) systematyczność w gromadzeniu informacji o uczniu, 

d) różnorodność metod oraz form sprawdzania i oceniania, komunikatywność 

komentarza towarzyszącego ocenie, 

e) wskazywanie uczniom sposobów pokonywania trudności w zachowaniu i uczeniu się, 

f) zachowanie elastyczności  i adekwatności do możliwości psychofizycznych 

w stanowieniu wymagań wobec uczniów o specyficznych trudnościach, 

g) jawność – oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców, 

h) stosowanie elementów oceniania kształtującego. 

2. W ocenianiu bieżącym pod uwagę brane są następujące formy aktywności: 

- pisemne prace klasowe, testy diagnozujące obejmujące wiadomości dotyczące 

jednego lub więcej działów, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem 

oraz wpisane w dzienniku lekcyjnym; prace klasowe powinny być sprawdzone 

i oddane w ciągu dwóch tygodni od ich napisania; zapowiedziane prace 

klasowe nie mogą być bez szczególnie ważnych powodów przekładane,  jeżeli 

przełożenie pracy klasowej nastąpi z winy lub na prośbę uczniów, to tracą moc 

ustalenia dotyczące wcześniejszego zapowiadania, 

 sprawdziany pisemne, testy obejmują materiał z trzech/czterech ostatnich 

tematów, są zapowiedziane na minimum jeden dzień wcześniej; mogą 

odbywać się w dowolnych terminach, 

- kartkówki z jednego zagadnienia tematycznego, nie wymagają zapowiedzenia 

i powtórzenia; mogą odbywać się na każdej lekcji; mogą zawierać treści 

niewymagające twórczego rozwinięcia czy samodzielnego pozyskania, np. 

sprawdzające stopień znajomości i zrozumienia definicji czy terminów - 

oceniane najwyżej na ocenę bdb, o czym nauczyciel uprzedza uczniów przed 

napisaniem pracy, 
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- odpowiedź ustna , 

- współudział w prowadzeniu zajęć np. referat, pokaz, doświadczenie 

- prace domowe, 

- praca pisemna w zeszycie, 

- praca i aktywność na lekcji, 

- prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji  (zeszyt przedmiotowy, zeszyt 

ćwiczeń), 

- praca w grupie, 

- udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym, 

- długoterminowe prace samodzielne lub w grupach, np. przygotowywanie 

projektów, gazetek, referatów, prezentacji; przygotowywanie pomocy 

naukowych. 

3. W ocenianiu bieżącym, semestralnym i rocznym/końcowym przyjęto zasadę skali cyfrowej 

1-6. Dopuszcza się przy ocenach bieżących i okresowych stawianie znaków „+”. Nie stosuje 

się stopnia  6+.  

4. W dzienniku elektronicznym zapis „0” (cyfra zero) informuje o nieobecności ucznia na 

pracy klasowej /sprawdzianie/ kartkówce, czy innej formie sprawdzenia osiągnięć lub 

nieoddaniu pracy w wyznaczonym terminie. Po uzupełnieniu przez ucznia danej zaległości 

zapis ten ulega zmianie na właściwą ocenę z danej formy zaliczenia. Jeżeli uczeń nie uzupełni 

braków w ustalonym terminie nauczyciel zmienia „0” na „niedostateczny”. 

5. Wybrane przez nauczyciela formy aktywności ucznia, także prace pisemne, mogą być 

oceniane z zastosowaniem zasad oceniania kształtującego (bez oceny sumującej); ocena 

kształtująca jest informacją, jak uczeń może na bieżąco poprawiać i doskonalić swoją pracę i - 

w konsekwencji - osiągnąć lepsze efekty i wyniki nauczania; ocena ta jest brana pod uwagę 

przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej. 

6. Oceniając punktowane prace pisemne (np. prace klasowe, testy, sprawdziany), stosuje się 

następujące zasady przeliczania punktów uzyskanych z punktowanych prac pisemnych na 

ocenę szkolną:  

100% - 96%  - celujący  

95% - 90 % -  bardzo dobry  

89% - 70%  - dobry  

69% - 50% -  dostateczny 

49% - 35% -  dopuszczający  

34% - 0% -  niedostateczny 

7. Nauczyciel zwraca uwagę na poprawność ortograficzną prac pisemnych. Popełniane błędy 

nie wpływają na ogólną punktację pracy, ale uczeń zobowiązany jest do ich poprawy poprzez 

przedstawienie poprawnej formy zapisu. 

8. Do ocen cząstkowych stosuje się następujące wagi:  

 waga 3- praca klasowa, testy diagnozujące, praca i aktywność na lekcji 

/zajęciach pozalekcyjnych, sukcesy w konkursach przedmiotowych 

 waga 2- sprawdzian, odpowiedź ustna, projekt, współudział w prowadzeniu 

zajęć, prowadzenie zeszytu 

 waga 1- kartkówka, zadanie domowe, praca w grupach na lekcji, inne formy 

aktywność edukacyjnej ucznia. 
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9. Oceniając aktywność ucznia, podejmowanie wysiłku umysłowego, jego pracę na lekcji , 

nauczyciel może stosować znaki „+” lub „-”. Otrzymanie sześciu znaków „+” skutkuje 

otrzymaniem oceny celującej, zaś pięciu znaków „-” ndst (waga 3). Otrzymane 

i niewykorzystane w I okresie „+” lub „-” przechodzą na II okres. 

10. Uczeń za dodatkowe zadania domowe jest nagradzany „plusem”. Uzyskanie pięciu 

„plusów” jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej (waga 1).  

11. Wszelkie plagiaty karane są oceną niedostateczną.  

12. Jeżeli uczeń podczas pracy pisemnej korzystał z niedozwolonych pomocy, otrzymuje 

ocenę niedostateczną, którą może poprawić wg ustalonych w PWE zasad.  

13. Ocena okresowa i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

Ocena uwzględnia postępy ucznia i jego rozwój w czasie roku szkolnego. Ocena roczna 

uwzględnia ocenę okresową. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej 

otrzymanej na koniec roku szkolnego w formie egzaminu poprawkowego. Zasady odwołania 

się od ustalonej oceny rocznej określa Statut Szkoły. 

12. Praca i ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

a) Nauczyciel po zapoznaniu się z opinią PP-P oraz zaleceniami w orzeczeniach o 

potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowuje do ucznia warunki pracy na lekcji 

(metody i formy, stosuje indywidualizacje zadań i standardów wymagań 

respektujących dysfunkcję).  

b) W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną 

zasady wzmacniania, poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do 

pracy i doceniania małych sukcesów. 

 

 

SPOSÓB POPRAWIANIA BIEŻĄCYCH OCEN NIEDOSTATECZNYCH  

I UZUPEŁNIANIA ZALEGŁOŚCI 

 

1. Sposób poprawiania bieżących ocen niedostatecznych i uzupełniania zaległości: 

a) Uczeń jest zobowiązany do systematycznego poprawiania bieżących ocen 

niedostatecznych z prac klasowych, sprawdzianów  i innych form sprawdzania, które 

nauczyciel uzna za ważne. 

b) Prace klasowe i sprawdziany zaległe lub ocenione na niedostateczny oraz inne zadania 

wyznaczone przez nauczyciela uczeń musi napisać/poprawić, w ciągu tygodnia od 

rozdania prac w terminie uzgodnionym z nauczycielem, na zasadach określonych 

przez nauczyciela. Jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie spełni tego 

warunku, nauczyciel ma prawo sprawdzić jego wiedzę i umiejętności z zakresu 

zaległej pracy klasowej /sprawdzianu, testu itd. na kolejnych zajęciach, w wybranej 

przez nauczyciela formie (ustnej, pisemnej, praktycznej). Jeżeli uczeń nie napisze 

zaległej pracy lub nie przystąpi do poprawy w wyznaczonym terminie otrzymuje 

ocenę niedostateczną. Zasady te obowiązują również przy nieobecności dłuższej niż 

jeden dzień. 

c) W przypadku jednodniowej nieobecności ucznia na zapowiedzianej pracy 

klasowej/teście nauczyciel może sprawdzić jego wiedzę na kolejnej lekcji lub 

wyznaczyć termin jej napisania w terminie krótszym niż tydzień. 
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d) Poprawie podlegają prace klasowe, testy, sprawdziany i inne wyznaczone przez 

nauczyciela.  Uczeń może przystąpić do poprawy oceny tylko jeden raz. W sytuacjach 

wyjątkowych nauczyciel ustala warunki poprawy indywidualnie. Ocena z poprawy 

brana jest pod uwagę przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej. 

e) W przypadku choroby ucznia termin poprawy przedłuża się o czas choroby, a w 

uzasadnionych przypadkach jest indywidualnie uzgadniany z uczniem. 

f) Po upływie tego terminu uczeń traci prawo do poprawy oceny, chyba że ze względu na 

znaczenie treści nauczyciel postanowi inaczej. 

g) Jeżeli uczeń podczas pracy pisemnej korzystał z niedozwolonych pomocy, otrzymuje 

ocenę niedostateczną, którą może poprawić wg ustalonych wyżej zasad. 

2. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za I okres, zobowiązany jest do uzupełnienia 

poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem 

przedmiotu. 

 

 

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O INDYWIDUALNYCH 

OSIĄGNIĘCIACH  

 

1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie i rodzice są informowani na bieżąco poprzez wpis do  

dziennika lekcyjnego. 

2. Oceny ze sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek, prac domowych są uzasadniane 

przez nauczyciela pisemnie, w różnych formach: komentarza, punktacji wynikającej z 

kryteriów itp. 

3.  Sprawdzone i ocenione prace klasowe, testy i inne wyznaczone przez nauczyciela prace 

uczeń zabiera do domu, przekazuje do wglądu Rodzicom, którzy potwierdzają podpisem 

zapoznanie się z wynikiem. Podpisaną pracę uczeń zwraca nauczycielowi na następnych 

zajęciach.  

4. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowywania do lekcji, lekceważącego 

stosunku do przedmiotu – rodzice informowani będą poprzez wiadomość w e-dzienniku, 

podczas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem lub pisemnie.  

5. Zasady informowania rodziców o  zagrażającej na koniec okresu lub roku szkolnego 

ocenie niedostatecznej określa Statut Szkoły. 

 

 

ZASADY ODWOŁANIA SIĘ OD PROPONOWANEJ OCENY ROCZNEJ/ 

KOŃCOWEJ 

 

Na podstawie §  63 ust. 2 Statutu Szkoły określa się warunki, po spełnieniu których łącznie, 

uczeń może odwołać się od proponowanej oceny klasyfikacyjnej rocznej/ końcowej: 

 

a) napisanie wszystkich prac klasowych, sprawdzianów i testów (bez względu na termin),  

b) poprawienie wszystkich ocen niedostatecznych z pisemnych prac, 

c) nieprzekroczenie liczby zgłoszonych nieprzygotowań do lekcji (w tym zadań domowych), 

d) korzystanie ze wsparcia nauczyciela na konsultacjach, 
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e) w przypadku ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną na I okres, opanowanie przez 

niego treści z I okresu, w sposób uzgodniony z nauczycielem. 

 

 

SPOSOBY DOSTOSOWYWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z FIZYKI DLA 

DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

 

Nauczyciel po zapoznaniu się z opinią PP-P oraz zaleceniami w orzeczeniach o potrzebie 

kształcenia specjalnego, dostosowuje do ucznia warunki pracy na lekcji (metody i formy, stosuje 

indywidualizacje zadań i standardów wymagań respektujących dysfunkcję). W stosunku do 

wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania, 

poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych 

sukcesów. 

Nauczyciel dostosowuje metody i formy pracy z dzieckiem do jego możliwości, 

uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacją społeczną. O formie indywidualizacji pracy 

z uczniem decyduje nauczyciel.  

 

A) Zasady pracy z uczniem z dysfunkcjami (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) 

Dysfunkcje nie zwalniają ucznia z obowiązku opanowania treści przewidzianych w podstawie 

programowej. Uczeń dyslektyczny podlega w większości tym samym kryteriom i formom 

oceniania, co pozostali uczniowie. 

Objawy zaburzeń: 

- nieprawidłowe odczytywanie treści zadań tekstowych,  

- niepełne rozumienie treści zadań, poleceń, 

- trudności z wykonywaniem działań w pamięci, bez pomocy kartki, 

- problemy z zapamiętywaniem reguł, definicji,  

- problemy z opanowaniem terminologii z fizyki, 

- błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych (z wieloma zerami i miejscami po 

przecinku), 

- przestawianie cyfr (np. 56-65), 

- nieprawidłowa organizacja przestrzenna zapisu działań matematycznych, przekształcania 

wzorów, 

- mylenie znaków działań, 

- niski poziom graficzny rysunków. 

 

Sposoby dostosowania wymagań: 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej /publicznej bądź niepublicznej/, w tym poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. 

2. Prace pisemne oceniane są na podstawie poprawności merytorycznej. 

3. Podczas pisania sprawdzianów, kartkówek itp. wydłuża się czas pracy ucznia. 
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4. Uczeń wykonuje wszystkie zadania domowe, systematycznie prowadzi zeszyt, 

zobowiązany jest do systematycznej poprawy popełnianych przez siebie błędów zgodnie ze 

wskazówkami nauczyciela. 

5. Jeżeli zdarzy się, że praca ucznia jest nieczytelna, nauczyciel ocenia ją po odczytaniu jej 

przez autora. 

6. Nie ocenia się czytelności rysunków, estetyki wykonywanych rysunków, a jedynie ich 

poprawność. 

7. Na równych prawach ocenia się brudnopis i czystopis pracy pisemnej powstałej w klasie. 

8. Jeżeli wskazują na to zalecenia poradni, uczeń może zapisywać treści drukowanymi 

literami, a dłuższe polecenia mogą być mu objaśniane. 

9. Nie ocenia się estetyki zeszytu. Przy ocenie zeszytu przedmiotowego, brane są pod uwagę 

kompletne i poprawne pod względem merytorycznym notatki. 

10. Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, 

jego starania i motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, obowiązkowość i 

poziom wypowiedzi ustnych. 

11. Uczeń dyslektyczny wraz z rodzicem powinni systematycznie i rzetelnie pracować 

w porozumieniu z nauczycielem w kierunku pokonywania trudności szkolnych. 

  

(Dyskalkulia): 

Oceniany jest przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczna strona liczenia. 

Uwzględnia się skłonność ucznia do przedstawienia kolejności cyfr w liczbie i wynikający 

z tego błędny zapis. Dostosowanie wymagań dotyczy sprawdzenia wiedzy poprzez 

koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu, ocenę jego poprawności 

nawet w przypadku błędnych wyników. 

 

B) Zasady pracy z uczniem ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej oraz 

upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

 

Objawy zaburzeń: 

- trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści (tendencja do pamięciowego uczenia 

się wszystkiego po kolei), 

- trudności z wykonywaniem bardziej złożonych działań, 

- trudność z pamięciowym przyswajaniem i/lub odtwarzaniem z pamięci wyuczonych treści,  

- problem z rozumieniem treści zadań, poleceń, 

- nieumiejętność wiązania faktów i informacji. 

 

W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak i treści 

wymagań. Jednak dysfunkcja nie zwalnia ucznia z obowiązku opanowania treści 

przewidzianych w podstawie programowej. Wymagane jest zastosowanie metod 

ułatwiających zapamiętywanie wiadomości.  

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

uczniów: 

1. omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 
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2. pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie, 

3. podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej 

zrozumiałe części) 

4. unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, 

5. częste odwoływanie się do konkretu, 

6. unikanie pytań problemowych, przekrojowych, 

7. podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej 

zrozumiałe części),  

8. w razie potrzeby udzielenie pomocy, wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia 

zadania, odrębne instruowanie ucznia, 

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

10. szerokie zastosowanie zasady poglądowości, 

11. wydłużanie czasu na wykonanie zadania - podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej 

pracy, 

12. zachęcanie do korzystania z dyżurów konsultacyjnych i indywidualnych spotkań 

z nauczycielem. 

 

C) Zasady pracy z uczniem zdolnym 

1. kierowanie pracą indywidualną uczniów, 

2. praca w kołach zainteresowań, 

3. funkcja asystenta nauczyciela, 

4. udział uczniów w konkursach przedmiotowych, 

5. zaangażowanie w pomoc koleżeńską, 

6. rozwiązywanie zadań dodatkowych, 

7. realizacja indywidualnego programu wg odrębnych zasad. 

 

D) Zasady pracy z uczniem słabo widzącym: 

U takich dzieci niepełnosprawność w zakresie widzenia oznacza osłabienie wzroku, które 

nawet przy użyciu szkieł korekcyjnych wpływa negatywnie na ich osiągnięcia szkolne.  

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

- właściwe umiejscowienie dziecka w klasie (zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się w 

pobliżu okna, zapewniające właściwe oświetlenie i widoczność), 

 - udostępnianie tekstów (np. testów sprawdzających wiedzę) w wersji powiększonej, 

- podawanie rysunków,  modeli i przedmiotów do obejrzenia z bliska, 

- zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem większej energii 

na patrzenie i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową (wydłużanie czasu na 

wykonanie określonych zadań), 

- częste zadawanie pytania „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego 

trafności doznań wzrokowych. 
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E) Zasady pracy z uczniem słabo słyszącym 

 

Uczniowie z uszkodzonym słuchem mają mniejsze możliwości nabywania i doskonalenia 

systemu językowego, a tym samym przyswajania wiadomości i umiejętności w procesie 

dydaktycznym.  

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

- właściwe umiejscowienie dziecka w klasie (pozwalające dobrze odbierać bodźce słuchowe), 

- udostępnianie tekstów przedstawiających realizowany na lekcjach materiał, 

-  częste sprawdzanie skuteczności radzenia sobie z językową analizą treści matematycznych, 

unikanie abstrakcyjnych pojęć, 

- operowanie modelami i konkretnymi przykładami na lekcji, 

- objaśnianie występujących w naturalnym środowisku zależności przyczynowo- skutkowych. 

 

 

Załącznik nr 1do PWE z fizyki 

KONTRAKT PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI 

1. Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów, a oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak 

i jego rodziców. 
2. W czasie zajęć uczeń przestrzega zasad dobrego zachowania i wykonuje polecenia nauczyciela 

związane z realizacją lekcji. 

3. Uczeń na każdą lekcję fizyki przynosi: zeszyt, podręcznik i ćwiczenia (wg wskazań nauczyciela), 
wyznaczone przybory szkolne. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe i podlega 

ocenianiu. 

4. Pierwszego dnia po nieobecności uczeń nie musi mieć zadania domowego. Uczeń po nieobecności 

trwającej minimum 5 dni (roboczych) ma prawo do kilkudniowego (zależne od długości absencji) 
okresu na „nadrobienie” zaległości. Nie ocenia się ucznia do 3 dni po dłuższej, trwającej co 

najmniej dwa tygodnie, usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

5. Prace klasowe i sprawdziany zaległe lub ocenione na niedostateczny oraz inne zadania wyznaczone 
przez nauczyciela uczeń musi napisać/poprawić, w ciągu tygodnia od otrzymania pracy w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie spełni tego 

warunku, nauczyciel ma prawo sprawdzić jego wiedzę i umiejętności z zakresu zaległej pracy 

klasowej /sprawdzianu, testu itd. na kolejnych zajęciach, w wybranej przez nauczyciela formie 
(ustnej, pisemnej, praktycznej). Jeżeli uczeń nie napisze zaległej pracy lub nie przystąpi do 

poprawy w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną. 

6. W przypadku jednodniowej nieobecności ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej/teście 
nauczyciel może sprawdzić jego wiedzę na kolejnej lekcji lub wyznaczyć termin jej napisania w 

terminie krótszym niż tydzień. 

7. Do ocen cząstkowych stosuje się następujące wagi: 
 waga 3 − praca klasowa, testy diagnozujące, praca i aktywność na lekcji /zajęciach 

pozalekcyjnych, sukcesy w konkursach 

 waga 2 − sprawdzian, odpowiedź ustna, projekt, współudział w prowadzeniu zajęć, zeszyt  

 waga 1 − kartkówka, zadanie domowe, praca w grupach na lekcji, inne formy aktywności 
edukacyjnej ucznia. 

8. Uczeń może być dwa razy (zgodnie z ilością lekcji fizyki w tygodniu) nieprzygotowany (brak 

zadania domowego, wskazanych przyborów, ćwiczeń, zeszytu itp.) w okresie i zobowiązany jest 
zgłosić to nauczycielowi przed lekcją. Fakt ten oznaczany jest w dzienniku skrótem "np". 

Niewykorzystane przez ucznia nieprzygotowania nie przechodzą na drugi okres. 
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9. Uczeń za dodatkowe zadania domowe jest nagradzany „plusem”. Uzyskanie pięciu „plusów” jest 

równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej (waga 1).  

10. Oceniając aktywność ucznia, podejmowanie wysiłku umysłowego, jego pracę na lekcji , nauczyciel 
może stosować znaki „+” lub „-”.Otrzymanie sześciu znaków „+“ skutkuje otrzymaniem oceny 

celującej, zaś pięciu znaków „-” ndst (waga 3). Otrzymane i niewykorzystane w I okresie „+” lub 

„-” przechodzą na II okres. 
11. Poprawie podlegają prace klasowe, testy, sprawdziany i inne wyznaczone przez nauczyciela. Uczeń 

może przystąpić do poprawy oceny tylko jeden raz. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ustala 

warunki poprawy indywidualnie. 

12. Nauczyciel w dniu rozdawania sprawdzonych prac podaje do wiadomości uczniów skalę 
punktową, według której oceniany był sprawdzian, praca klasowa. 

13. Uczniowie nie mogą w zeszytach przedmiotowych i na sprawdzianach pisać ołówkiem, 

flamastrami i czerwonym długopisem (zastrzeżonym dla nauczyciela) oraz używać korektorów. 
14. Wszelkie plagiaty karane są oceną niedostateczną.  

15. Jeżeli uczeń podczas pracy pisemnej korzystał z niedozwolonych pomocy, otrzymuje ocenę 

niedostateczną, którą może poprawić wg ustalonych wyżej zasad.  
16. Uczeń zawsze może zwrócić się do nauczyciela o pomoc i wsparcie oraz korzystać z zajęć 

konsultacyjnych. 

17. Kryteria oceny prac pisemnych: 

  100% - 96% − celujący 
  95% - 90 % − bardzo dobry 

  89% - 70% − dobry 

  69% - 50% − dostateczny 
  49% - 35% − dopuszczający 

  34% - 0% −  niedostateczny 

 

Załącznik nr 2 do PWE z fizyki 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH  Z FIZYKI 

 

W teczce nauczyciela przedmiotu 

 

Wykaz uczniów ze SPE w roku szkolnym 20........../20.......... 

 

L.p. Imię i nazwisko Klasa Rodzaj dysfunkcji Uwagi - dostosowanie 

     

     

 

 


