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Klasy VII-VIII  

  

Wymagania edukacyjne wynikają z podstawy programowej nauczania fizyki oraz 

Programu nauczania fizyki w klasie VII i VIII szkoły podstawowej.   

  

Zasady ogólne  

Na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do końca września, uczeń i 

jego rodzice zostają zapoznani z wymogami edukacyjnymi: uczniowie ‒ 

podczas pierwszej lekcji fizyki. Zasady oceniania są dostępne także na stronie 

internetowej szkoły.  

 Wymagania ogólne – uczeń: 

-  wykorzystuje pojęcia i wielkości fizyczne do opisu zjawisk oraz wskazuje ich  

przykłady w otaczającej rzeczywistości,  

-  rozwiązuje problemy z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych, 

-  planuje i przeprowadza obserwacje lub doświadczenia oraz wnioskuje na  

podstawie ich wyników, 

-  posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych,  

w tym tekstów popularnonaukowych.  

Ponadto uczeń:  

-  sprawnie komunikuje się, 

-  sprawnie wykorzystuje narzędzia matematyki, 

-  poszukuje, porządkuje, krytycznie analizuje oraz wykorzystuje informacje z  

różnych źródeł,  

-  potrafi pracować w zespole.  



Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne 

i roczne z fizyki. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone 

programem, 

- 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. 

- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- 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.  

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. 

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. 

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. 



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. 

 

Procedury osiągania celów. 

Działania ucznia prowadzące do realizacji celów edukacyjnych to:  

-  systematyczne uczęszczanie na lekcje fizyki,  

-  uważny i aktywny udział w lekcji,  

-  prowadzenie zeszytu,  

- wykorzystanie podręcznika do utrwalania nowych pojęć, wiadomości i 

umiejętności,  

-  wykorzystywanie innych (oprócz podręcznika) źródeł wiedzy, np. encyklopedii 

matematyczno-przyrodniczych, Internetu itp.  

-  rozwiązywanie zadań:  

− głośne czytanie ze zrozumieniem,  

− powtarzanie treści zadań własnymi słowami,  

− formułowanie pytań i odpowiedzi,  

− stosowanie zasad matematycznych w czasie rozwiązywania zadań, 

-  przynosząca wymierne efekty praca w grupach:  

− dyskusja i poszukiwanie najlepszej drogi do rozwiązania problemu, wybór 

trafnej metody,  

− prezentowanie własnego punktu widzenia,  

− dostrzeganie racji kolegów i branie ich pod uwagę,  

- systematyczne odrabianie prac domowych, 

- przyjmowanie odpowiedzialności za planowanie, organizowanie i ocenianie 

własnej pracy i wiedzy (uczenie się przez działanie). 

 

  



Kontrola i ocena osiągnięć. 

  

Formy sprawdzania wiedzy:  

- Sprawdziany. 

- Kartkówki (obowiązuje materiał z trzech ostatnich tematów).  

- Prace domowe.   

- Odpowiedzi ustne.   

- Aktywność na lekcji. 

- Karty pracy.  

- Praca z tekstem dotyczącym danej dziedziny fizyki.  

- Udział w konkursach.  

Uczeń może również otrzymać ocenę za wykonanie i przedstawienie prezentacji 

multimedialnej, referatu lub lapbooka. 

  

W ciągu półrocza można zgłosić 2 nieprzygotowania.  

Uczeń przygotowany do lekcji:  

- ma odrobioną pracę domową.  

- zna zagadnienia omawiane na poprzedniej lekcji.  

  

Punktacja przy ocenianiu prac pisemnych:  

         100% ‒ celujący  

90% – 99% ‒ bardzo dobry  

75% – 89% ‒ dobry  

50% – 74% ‒ dostateczny  

30% – 49% ‒ dopuszczający  

  0% – 29% ‒ niedostateczny  

  

Do oceny wyrażonej stopniem dodaje się plus (+) lub minus (‒) przy górnej lub 

dolnej granicy procentowej punktów. Nie dotyczy to oceny celującej i 

niedostatecznej.  

 

 


