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Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII i VIII 

 

Zasady ogólne: 

1.Uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia. 

2.Uczeń pozostawia porządek na swoim stanowisku pracy po zakończeniu lekcji. 

3.Na lekcje uczeń przynosi podręcznik i zeszyt. 

4.Podczas lekcji uczniowi nie wolno jeść, pić, żuć gumę oraz dezorganizować zajęć. 

5.Uczniowi nie wolno używać telefonu komórkowego i odtwarzaczy muzycznych. 

6.Sprawdzanie wiadomości i umiejętności może  mieć formę odpowiedzi ustnej lub 

niezapowiedzianej kartkówki. 

7.Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania bez podania przyczyny 

w ciągu półrocza. 

8.Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe. 

9.Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian to ma obowiązek napisać go w ciągu dwóch tygodni od 

dnia powrotu do szkoły. 

10.Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie 

po oddaniu sprawdzonych prac. Oceny z poprawy wpisywane są do dziennika. 

11.Ocenę z danego  sprawdzianu można poprawić tylko raz. 

12.Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich tematów i nie podlegają poprawie. 

13.Wszelkie wątpliwości dotyczące oceny pracy pisemnej uczeń wyjaśnia z nauczycielem na 

lekcji na której otrzymał ocenioną pracę. 

14.Ocena końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Przy wystawianiu 

oceny końcoworocznej brane są pod uwagę nie tylko oceny cząstkowe, ale również praca 

ucznia w danym roku, jego aktywność na zajęciach, zaangażowanie, systematyczność.  

15.Wszystkie nieuwzględnione powyżej sytuacje reguluje Statut Szkoły Podstawowej Nr 32. 

 

Formy aktywności oceniane na lekcjach fizyki: 

-prace pisemne 

-sprawdziany i kartkówki 

-odpowiedzi ustne 

-zadania domowe 
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-aktywność na lekcji 

-praca w grupie 

-zadanie długoterminowe 

 

 

Kryteria oceny  pracy pisemnej:   

0 - 33%     -niedostateczny 

34 – 49%   - dopuszczający 

50 – 74%  -dostateczny 

75 – 90%    -dobry 

91 -  98%   - bardzo dobry 

99 – 100%  -  celujący (nie dotyczy kartkówek) 

Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: 

-posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania fizyki 

-potrafi obserwować i analizować zjawiska 

-jest samodzielny w twórczym rozwoju własnych uzdolnień 

-systematycznie rozwija własne uzdolnienia 

-potrafi stosować zdobytą wiedze w nowych  sytuacjach 

-w rozwiązywaniu problemów teoretycznych proponuje nietypowe rozwiązania 

-uczestniczy w zajęciach koła fizycznego 

-bierze udział w konkursach fizycznych na szczeblu wyższym niż szkolny   

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie programu nauczania 

-posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu zadań o dużym stopniu trudności 

-potrafi stosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach 

-samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy 

-potrafi  czytać ze zrozumieniem zadania i inne treści z podręcznika oraz dokonać ich analizy 

-w większości sprawdziany pisze na oceny bardzo dobre 

-systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy 
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-bierze udział w konkursach fizycznych na szczeblu szkolnym 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-posiada wiedzę i umiejętności nie wykraczające poza podstawę programową 

-potrafi czytać ze zrozumieniem treść zadań i inne teksty z podręcznika 

-sprawdziany pisze w większości na ocenę dobrą 

-systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy 

-wykorzystuje przy rozwiązywaniu zadań dostępne materiały 

-potrafi współpracować w grupie 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-posiada wiedzę i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej nauczania fizyki 

przydatne w dalszych etapach kształcenia 

-rozwiązuje samodzielnie  zadania o niewielkim stopniu trudności 

-sprawdziany pisze w większości na ocenę  dostateczną 

-przygotowuje się systematycznie do zajęć i stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach 

-potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika  

-braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia pracowitością i chęcią wykonania zadania 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

-posiada minimum wiadomości i umiejętności wynikających z treści podstawy programowej 

niezbędne w dalszej edukacji 

-potrafi samodzielnie przedstawić najważniejsze prawa  i definicje z zakresu przerobionego 

materiału 

-sprawdziany pisze w większości na ocenę dopuszczającą 

-z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności 

-systematycznie odrabia zadania domowe 

-korzysta z konsultacji dla uczniów 

 

  


