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Fizyka i astronomia – klasa I   

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze) 
 

Dział I – Oddziaływania 
Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń: 
 odróżnia pojęcia ciała fizycznego i substancji, podaje odpowiednie przykłady 
 odróżnia pojęcie wielkości fizycznej i jej jednostki, dopasowuje wielkości i jednostki, 
 posługuje się pojęciami długości, masy, czasu i temperatury, podaje ich jednostki i wymienia przyrządy  do ich 

mierzenia 
 dokonuje prostego pomiaru , zapisuje wynik pomiaru z uwzględnieniem jednostki 
 wybiera odpowiednie narzędzie pomiaru 
 podaje przykłady zjawisk fizycznych  i odróżnia je od innych zjawisk 
 wymienia i odróżnia różne rodzaje oddziaływań 
 podaje przykłady oddziaływań w życiu codziennym 
 podaje przykłady skutków oddziaływań 
 podaje przykłady sił w życiu codziennym 
 mierzy siły przy pomocy siłomierza, stosuje jednostkę siły 
 określa siłę wypadkową i równoważącą dla dwu sił działających wzdłuż jednej prostej 
 

Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 
 objaśnia, dlaczego fizyka jest nauką przyrodniczą i doświadczalną, 
 wymienia podstawowe metody badawcze fizyki, 
 zapisuje symbole długości, masy, czasu i siły oraz zamienia ich jednostki 
 wykonuje schematyczny rysunek obrazujący pomiar, 
 oblicza wartość średnią kilku wyników pomiaru, 
 bada doświadczalnie skutki i wzajemność oddziaływań, 
 wymienia i odróżnia skutki oddziaływań, podaje odpowiednie przykłady, 
 przedstawia siły graficznie, 
 opisuje zależność wprost proporcjonalną, 
 wyznacza doświadczalnie siłę równoważącą 
 znajduje graficznie siły równoważącą i wypadkową dla kilku sił działających wzdłuż jednej prostej, 
 w danym układzie współrzędnych sporządza wykres, 

 
Wymagania rozszerzone – ocena dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 
 wyjaśnia różnicę między obserwacją a doświadczeniem, 
 planuje tabelę do zapisania wyników pomiaru, 
 zapisuje wynik pomiaru uwzględniając niepewność pomiarową, 
 objaśnia pojęcie cyfr znaczących i zapisuje wynik pomiaru lub obliczeń z dokładnością 2,3 cyfr znaczących, 
 opisuje różne rodzaje oddziaływań dzieląc je na bezpośrednie i na odległość,, 
 wykazuje doświadczalnie wzajemność oddziaływań, 
 dobiera wartości i zwroty sił działających wzdłuż jednej prostej tak , aby uzyskać zadaną wypadkową lub 

równoważącą 
 posługuje się pojęciem siły do opisu oddziaływań i porównania ich, 
 wyjaśnia na przykładach, że skutek  działania siły zależy od wartości kierunku i zwrotu, 
 rozpoznaje i nazywa proporcjonalność prostą na podstawie danych w tabeli lub wykresu, 

 
Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 
 wyjaśnia na przykładach pojęcie wielkości fizycznej, 
 szacuje niepewność pomiarową wielkości w zależności pod niepewności pomiaru pośredniego 
 wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia lub pomiaru, 
 wskazuje czynniki mogące powodować błędny pomiar, 
 szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku pomiaru i ocenia realność wyników pomiaru, 
 przewiduje skutki doświadczeń, 
 planuje układ współrzędnych do sporządzenia wykresu, 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się wymaganymi na piątkę wiadomościami i 
umiejętnościami, bezbłędnie przeprowadza kilkustopniowe rozumowania i ma czynny stosunek do zdobywania i 
rozwijania wiedzy. 
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Dział II – Właściwości i budowa materii 
Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń: 
 odróżnia trzy stany skupienia, podaje przykłady ciał stałych, cieczy i gazów, 
 omawia własności wody w trzech stanach skupienia, 
 omawia własności kształtu i objętości w trzech stanach skupienia, 
 podaje przykłady zjawiska dyfuzji, 
 przeprowadza obserwacje zjawisk związanych z oddziaływaniem międzycząsteczkowym i zapisuje wyniki, 
 omawia odległości, oddziaływania i ruch cząsteczek w trzech stanach skupienia, 
 podaje przykłady przewodników i izolatorów cieplnych oraz elektrycznych, 
 podaje przykłady zjawisk, w których występują siły przylegania i spójności, 
 podaje przykłady zjawisk, w których występuje napięcie powierzchniowe wody, 
 podaje przykłady ciał plastycznych, sprężystych i kruchych, 
 wypisuje dane i szukane, 
 odróżnia masę i ciężar ciała, 
 posługuje się pojęciem gęstości, podaje jej symbol i jednostkę, odczytuje wartość z tabeli, 
 interpretuje wartość gęstości jako masę jednostki objętości, 
 mierzy długość, masę i objętość cieczy oraz ciała stałego przez zanurzenie w cieczy, 
 

Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 
 wskazuje przykłady zjawisk świadczących o budowie cząsteczkowej materii, 
 demonstruje doświadczalnie rozpuszczanie i dyfuzję, objaśnia na czym polegają oba zjawiska, 
 wymienia czynniki od których zależy szybkość rozpuszczania  się i dyfuzji, 
 na podstawie wyglądu menisku porównuje siły przylegania i spójności, 
 opisuje na czym polega zjawisko napięcia powierzchniowego, 
 wymienia sposoby zmniejszania napięcia powierzchniowego, 
 bada doświadczalnie własności materii w trzech stanach skupienia, 
 wskazuje stan skupienia substancji na podstawie opisu własności, 
 omawia budowę kryształów na przykładzie soli kuchennej, 
 przelicza jednostki masy, 
 oblicza wartość siły ciężkości działającej na ciało o znanej masie,  
 oblicza gęstość ciała ze wzoru, 
 wyznacza doświadczalnie gęstość ciała stałego o regularnym i nieregularnym kształcie, oraz gęstość cieczy, 

podaje wynik z dokładnością do 2-3 liczb znaczących 
 
Wymagania rozszerzone – ocena dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 
 wymienia podstawowe założenia teorii kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii i wykorzystuje je do 

wyjaśnienia dyfuzji, 
 opisuje i objaśnia zjawisko dyfuzji w ciałach stałych, 
 opisuje znaczenie tworzenia się menisków i napięcia powierzchniowego w przyrodzie, 
 planuje doświadczenia badające własności trzech stanów skupienia, 
 porównuje własności  substancji w trzech stanach skupienia, 
 porównuje cechy budowy substancji w trzech stanach skupienia, 
 objaśnia płynność podziału na ciała sprężyste , plastyczne i kruche oraz wpływ temperatury na własności ciał,, 
 objaśnia różnice w budowie ciał krystalicznych i bezpostaciowych oraz mono- i polikryształów, 
 rozpoznaje i nazywa proporcjonalność ciężaru do masy na podstawie danych w tabeli lub wykresu, 
 rozwiązuje zadania wykorzystując wzór na ciężar 
 rozwiązuje zadania wykorzystując wzór na gęstość 
 planuje doświadczenia wyznaczania gęstości, szacuje spodziewane wyniki, ocenia krytycznie wyniki 

pomiarów i obliczeń, 
 
Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 
 wyjaśnia zjawisko zmiany objętości cieczy przy mieszaniu 
 wyjaśnia dlaczego krople mają kształt kulisty, 
 teoretycznie uzasadnia przewidywane wyniki doświadczeń związanych z badaniem własności trzech stanów 

skupienia, 
 rozwiązuje złożone zadania wykorzystując wzory na gęstość i ciężar, 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się wymaganymi na piątkę wiadomościami, bezbłędnie 
przeprowadza kilkustopniowe rozumowania i wykorzystuje alternatywne źródła wiadomości. 
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Fizyka i astronomia – klasa I   
Wymagania edukacyjne na oceny końcoworoczne  

Zaliczone I półrocze oraz: 
 

Dział III – Elementy hydrostatyki i aerostatyki 
Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń: 
 podaje przykłady działania siły  parcia w życiu codziennym, 
 podaje definicję, symbol i jednostkę ciśnienia, 
 interpretuje wartość ciśnienia jako wartość siły działającej na jednostkową powierzchnię, 
 opisuje od czego zależy ciśnienie, 
 odróżnia pojęcia ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego, 
 podaje i wykorzystuje fakt, że w naczyniach połączonych zawierających jedną ciecz ciśnienie  na danej 

głębokości jest takie samo i nie zależy od kształtu, 
 demonstruje zasadę naczyń połączonych, 
 wypowiada prawo Pascala, wymienia przykłady jego zastosowań w życiu codziennym, 
 określa kiedy siła wyporu działa na ciało i od czego zależy jej wartość, 
 podaje treść prawa Archimedesa dla cieczy i gazów, 
 nazywa siły działające na ciało zanurzone w cieczy i formułuje warunek pływania ciał, 
 

Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 
 objaśnia pojęcia parcia i ciśnienia swoimi słowami, 
 oblicza wartość ciśnienia i siły parcia korzystając ze wzoru, 
 posługuje się pojęciami ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego w opisie zjawisk, wymienia czynniki, od 

których zależy ich wartość, 
 bada doświadczalnie od czego zależy wartość ciśnienia hydrostatycznego, 
 podaje przykłady zastosowania naczyń połączonych 
 opisuje jakościowo poziomy cieczy w naczyniach połączonych zawierających różne ciecze 
 podaje przykłady zastosowania prawa Pascala, w tym omawia zasadę działania przekładni hydraulicznej, 
 mierzy siłę wyporu siłomierzem, 
 rysuje siły działające na ciało tonące, unoszące się na stałej głębokości i wynurzające się, 
 wykorzystuje  warunki pływania ciał do analizowania prostych zadań i przewidywania wyników doświadczeń, 
 podaje przykłady wykorzystania prawa Archimedesa, 
 oblicza i porównuje wartość sił wyporu w cieczy i gazie, 

 
Wymagania rozszerzone – ocena dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 
 rozwiązuje typowe zadania problemowe dotyczące własności ciśnienia w gazie i cieczy, 
 posługuje się proporcjonalnością prostą dla ciśnienia hydrostatycznego oraz siły wyporu, 
 rozwiązuje proste zadania dotyczące przekładni hydraulicznej, 
 objaśnia zależność poziomu różnych cieczy w naczyniach połączonych od  gęstości, 
 podaje i wykorzystuje w rozumowaniu warunek równowagi różnych cieczy w naczyniach połączonych, 
 wykorzystuje zasadę naczyń połączonych do opisu działania wieży ciśnień i śluzy, 
 oblicza siłę wyporu dla ciał niejednorodnych, 
 oblicza wypadkową sił działających na ciało zanurzone całkowicie w cieczy lub gazie,  

 
Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 
 objaśnia na podstawie budowy cząsteczkowej dlaczego gazy i ciecze wywierają parcie na stykające się z nimi 

ciała, 
 wyjaśnia na przykładach znaczenie ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego w przyrodzie i życiu 

codziennym, 
 rozwiązuje dotyczące własności ciśnienia zadania wymagające kilkustopniowego rozumowania, 
 objaśnia dlaczego statki pływają  a balony  unoszą się,  
 objaśnia pojęcie wyporności, oblicza siłę wyporu dla ciał niejednorodnych, 
 rozwiązuje zadania rachunkowe dotyczące pływających ciał, 
 oblicza gęstość ciała zanurzonego w cieczy na podstawie wypadkowej sił działających na ciało,  
 objaśnia zasadę działania manometru, barometru i pomiaru gęstości cieczy; 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się wymaganymi na piątkę wiadomościami, bezbłędnie 

przeprowadza kilkustopniowe rozumowania i ma czynny stosunek do zdobywania i rozwijania wiedzy 
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Dział IV – Kinematyka 
Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń: 
 podaje przykłady ciał spoczywających i poruszających się, 
 odróżnia pojęcia toru i drogi , wykorzystuje je do opisu ruchu, 
 odróżnia ruchy prostoliniowe i krzywoliniowe, podaje przykłady obu rodzajów ruchu, 
 obserwuje różne rodzaje ruchu, mierzy czas i drogę 
 podje przykłady ruchu jednostajnego, jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego, 
 podaje określenia prędkości i przyspieszenia, ich symbole i jednostki, 
 interpretuje wartość prędkości jako wartość drogi w jednostce czasu, 
 interpretuje wartość przyspieszenia jako wartość zmiany prędkości w jednostce czasu, 
 opisuje własności ruchów: jednostajnego, jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego posługując 

się pojęciami prędkości ,przyspieszenia i drogi, 
 oblicza prędkość i drogę w ruchu jednostajnym, 
 oblicza wartość przyspieszenia, 
 rozpoznaje ruchy na podstawie wykresu prędkości w zależności od czasu, 
 wyodrębnia rodzaje ruchów z kontekstu, 
 

Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 
 podaje przykłady ciał  spoczywających i poruszających się względem wybranego ciała odniesienia, 
 bada doświadczalnie własności ruchów i formułuje wnioski, 
 w danym układzie współrzędnych rysuje wykres zależności drogi od czasu na podstawie tabeli, 
 odróżnia pojęcia prędkości średniej i chwilowej, 
 oblicza prędkość względną dwóch ciał poruszających się wzdłuż jednej prostej i prędkość wypadkową łodzi 

płynącej z prądem i pod prąd, 
 zamienia jednostki drogi, czasu i prędkości, 
 rozpoznaje ruch jednostajny na podstawie tabeli pomiaru położenia lub drogi od czasu, 
 formułuje i wykorzystuje proporcjonalność prostą między drogą i czasem w ruchu jednostajnym, 
 oblicza prędkość średnią w prostych przypadkach,  
 określa rodzaj zmian prędkości w ruchu jednostajnie zmiennym, 
 na podstawie opisu słownego szkicuje wykresy zależności prędkości od czasu, oblicza drogę jako pole pod 

wykresem prędkości , 
 określa czas ruchu,  zmianę prędkości, prędkość początkową i końcową na podstawie wykresu i obliczeń, 
 oblicza drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym podstawiając do wzoru, 

 
Wymagania rozszerzone – ocena dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 
 objaśnia pojęcie względności ruchu i podaje jej przykłady, 
 odróżnia pojęcia przemieszczenia i drogi, 
 analizuje wykresy położenia w zależności od czasu 
 oznacza wielkości i skale  na osiach wykresu zależnie od potrzeb, 
 wskazuje czynniki istotne i nieistotne w badaniu ruchu,   
 zapisuje wyniki pomiarów w odpowiednia sposób, 
 na podstawie wykresu prędkości oblicza przyspieszenie  i drogę, 
 rozpoznaje zależność proporcjonalną na podstawie tabeli i wykresu, 
 rozwiązuje zadania wykorzystując pojęcia prędkości względnej i wypadkowej, 
 rozwiązuje zadania dotyczące ruchu jednostajnie przyspieszonego, wymagające przekształcania wzorów na 

drogę, 
Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 
 rysuje wykresy położenia od czasu na podstawie opisu słownego, 
 rysuje wykresy prędkości od czasu wykonując niezbędne obliczenia, 
 analizuje własności wektorów przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia w poszczególnych ruchach, 
 planuje doświadczenia badające własności ruchu, stawia hipotezy badawcze i sprawdza je doświadczalnie, 
 sporządza wykresy przyspieszenia od czasu, 
 rozwiązuje zadania wykorzystujące pojęcie prędkości średniej 
 znajduje graficznie prędkość wypadkową. 
 rozwiązuje zadania wymagające kilkustopniowego rozumowania i dotyczące własności ruchów, 
 oblicza przyspieszenie ciała mając podaną drogę i prędkość osiągniętą w danym czasie; 
 oblicza przyspieszenie mając drogę w danej sekundzie ruchu jednostajnie przyspieszonego 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się wymaganymi na piątkę wiadomościami, bezbłędnie 
przeprowadza kilkustopniowe rozumowania i ma czynny stosunek do zdobywania i rozwijania  
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Dział V – Dynamika 
Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń: 
 dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza 
 posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI 
 odróżnia statyczne i dynamiczne skutki oddziaływań, podaje przykłady skutków oddziaływań w 

życiu codziennym 
 demonstruje przykłady skutków oddziaływań ciał 
 określa siłę wypadkową i równoważącą dwu sił o jednakowym kierunku 
 posługuje się pojęciami: tarcia, oporu powietrza we właściwym kontekście 
 podaje warunki, w których prędkość ciała jest stała 
 podaje warunki, w których prędkość ciała zmienia się 
 na podstawie rysunku sił nazywa rodzaj ruchu ciała 
 podaje definicję 1 niutona 
 rozróżnia siły akcji i siły reakcji 
 podaje treść zasad dynamiki  
 rozróżnia wielkości dane i szukane w zadaniach  
 

Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a 
ponadto: 
 objaśnia pojęcie siły wypadkowej, podaje przykłady 
 oblicz wypadkową i równoważącą kilku sił działających wzdłuż jednej prostej 
 wyznacza doświadczalnie wypadkową dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej 
 posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej 
 zapisuje wynik pomiaru jako przybliżony (z dokładnością do 2–3 cyfr znaczących) 
 opisuje przebieg i wynik doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje 

schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny 
 opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała 
 wymienia sposoby zmniejszania lub zwiększania tarcia 
 objaśnia pojęcie bezwładności 
 opisuje zachowanie się ciał na podstawie I zasady dynamiki Newtona 
 wykorzystuje fakt, że zmiana prędkości ciała może nastąpić wskutek oddziaływania  
 posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie 

przyspieszonego oraz pojęciami siły ciężkości i przyspieszenia ziemskiego 
 rozpoznaje zależność proporcjonalną na podstawie wyników pomiarów zapisanych w tabeli, 

posługuje się proporcjonalnością prostą 
 wykorzystuje II zasadę dynamiki Newtona do porównywania oczekiwanych przyspieszeń ciał 
 rozwiązuje proste zadania obliczeniowe, stosując do obliczeń związek między masą ciała, 

przyspieszeniem i siłą; uzyskuje prawidłowe jednostki 
 przelicza wielokrotności  kN i MN oraz jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina) 
 podaje przykłady sił akcji i sił reakcji 
 odróżnia na rysunku siły równoważące się i siły akcji i reakcji 

 
Wymagania rozszerzone – ocena dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 
 szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku pomiaru siły 
 przedstawia graficznie wypadkową kilku sił działających wzdłuż tej samej prostej 
 przewiduje i nazywa skutki opisanych oddziaływań 
 przeprowadza doświadczenia związane z badaniem, od czego zależy tarcie, i obrazujące sposoby 

zmniejszania lub zwiększania tarcia 
 rozróżnia tarcie statyczne i kinetyczne, wskazuje odpowiednie przykłady 
 rysuje siły działające na klocek wprawiany w ruch (lub poruszający się) 
 przeprowadza doświadczenia związane z badaniem zależności wartości przyspieszenia ruchu ciała pod 

działaniem niezrównoważonej siły od wartości działającej siły i masy oraz związane z badaniem 
swobodnego spadania ciał 
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 wskazuje przyczyny niedokładności wyników pomiarów 
 opisuje zachowanie się ciał na podstawie II zasady dynamiki Newtona 
 rozwiązuje typowe  zadania obliczeniowe, stosując do obliczeń związek między masą ciała, 

przyspieszeniem i siłą oraz własności ruchu zmiennego 
 planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące istnienie sił akcji i reakcji; zapisuje wyniki 

pomiarów, analizuje je i wyciąga wniosek 
 opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się III zasadą dynamiki Newtona 
 opisuje zjawisko odrzutu i jego przykłady w technice 
 posługuje się pojęciem pędu i jego jednostką w układzie SI 
 formułuje treść zasady zachowania pędu 
 stosuje zasadę zachowania pędu do opisu odrzutu i zderzeń  

 
Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 
 wyznacza graficznie kierunek i zwrot wypadkowej sił działających wzdłuż różnych prostych 
 przewiduje i wyjaśnia skutki oddziaływań na przykładach innych niż poznane na lekcji 
 wyjaśnia na przykładach, kiedy tarcie i inne opory ruchu są pożyteczne, a kiedy niepożądane 
 nazywa siły działające w podanych zjawiskach i analizuje ich wpływ 
 planuje doświadczenia związane z badaniem zależności wartości przyspieszenia ruchu ciała pod 

działaniem niezrównoważonej siły od wartości działającej siły i masy ciała oraz związane z badaniem 
swobodnego spadania ciał 

 omawia i uzasadnia różnice ciężaru ciała w różnych punktach kuli ziemskiej 
 rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe, stosując do obliczeń związek między masą ciała, 

przyspieszeniem i siłą oraz wzór na przyspieszenie, odczytuje dane z wykresu  
 demonstruje zjawisko odrzutu 
 poszukuje, selekcjonuje i wykorzystuje wiedzę naukową do przedstawienia przykładów 

wykorzystania zasady odrzutu w przyrodzie i w technice 
 rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe  
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Fizyka i astronomia – klasa II   
Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze) 

 
Dział I – Dynamika 

Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń: 
 dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza 
 posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI 
 odróżnia statyczne i dynamiczne skutki oddziaływań, podaje przykłady skutków oddziaływań w 

życiu codziennym 
 demonstruje przykłady skutków oddziaływań ciał 
 określa siłę wypadkową i równoważącą dwu sił o jednakowym kierunku 
 posługuje się pojęciami: tarcia, oporu powietrza we właściwym kontekście 
 podaje warunki, w których prędkość ciała jest stała 
 podaje warunki, w których prędkość ciała zmienia się 
 na podstawie rysunku sił nazywa rodzaj ruchu ciała 
 podaje definicję 1 niutona 
 rozróżnia siły akcji i siły reakcji 
 podaje treść zasad dynamiki  
 rozróżnia wielkości dane i szukane w zadaniach  
 

Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a 
ponadto: 
 objaśnia pojęcie siły wypadkowej, podaje przykłady 
 oblicz wypadkową i równoważącą kilku sił działających wzdłuż jednej prostej 
 wyznacza doświadczalnie wypadkową dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej 
 posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej 
 zapisuje wynik pomiaru jako przybliżony (z dokładnością do 2–3 cyfr znaczących) 
 opisuje przebieg i wynik doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje 

schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny 
 opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała 
 wymienia sposoby zmniejszania lub zwiększania tarcia 
 objaśnia pojęcie bezwładności 
 opisuje zachowanie się ciał na podstawie I zasady dynamiki Newtona 
 wykorzystuje fakt, że zmiana prędkości ciała może nastąpić wskutek oddziaływania  
 posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego 

oraz pojęciami siły ciężkości i przyspieszenia ziemskiego 
 rozpoznaje zależność proporcjonalną na podstawie wyników pomiarów zapisanych w tabeli, 

posługuje się proporcjonalnością prostą 
 wykorzystuje II zasadę dynamiki Newtona do porównywania oczekiwanych przyspieszeń ciał 
 rozwiązuje proste zadania obliczeniowe, stosując do obliczeń związek między masą ciała, 

przyspieszeniem i siłą; uzyskuje prawidłowe jednostki 
 przelicza wielokrotności  kN i MN oraz jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina) 
 podaje przykłady sił akcji i sił reakcji 
 odróżnia na rysunku siły równoważące się i siły akcji i reakcji 

 
Wymagania rozszerzone – ocena dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 
 szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku pomiaru siły 
 przedstawia graficznie wypadkową kilku sił działających wzdłuż tej samej prostej 
 przewiduje i nazywa skutki opisanych oddziaływań 
 przeprowadza doświadczenia związane z badaniem, od czego zależy tarcie, i obrazujące sposoby 

zmniejszania lub zwiększania tarcia 
 rozróżnia tarcie statyczne i kinetyczne, wskazuje odpowiednie przykłady 
 rysuje siły działające na klocek wprawiany w ruch (lub poruszający się) 
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 przeprowadza doświadczenia związane z badaniem zależności wartości przyspieszenia ruchu ciała 
pod działaniem niezrównoważonej siły od wartości działającej siły i masy oraz związane z badaniem 
swobodnego spadania ciał 

 wskazuje przyczyny niedokładności wyników pomiarów 
 opisuje zachowanie się ciał na podstawie II zasady dynamiki Newtona 
 rozwiązuje typowe  zadania obliczeniowe, stosując do obliczeń związek między masą ciała, 

przyspieszeniem i siłą oraz własności ruchu zmiennego 
 planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące istnienie sił akcji i reakcji; zapisuje wyniki 

pomiarów, analizuje je i wyciąga wniosek 
 opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się III zasadą dynamiki Newtona 
 opisuje zjawisko odrzutu i jego przykłady w technice 
 posługuje się pojęciem pędu i jego jednostką w układzie SI 
 formułuje treść zasady zachowania pędu 
 stosuje zasadę zachowania pędu do opisu odrzutu i zderzeń  

 
Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 
 wyznacza graficznie kierunek i zwrot wypadkowej sił działających wzdłuż różnych prostych 
 przewiduje i wyjaśnia skutki oddziaływań na przykładach innych niż poznane na lekcji 
 wyjaśnia na przykładach, kiedy tarcie i inne opory ruchu są pożyteczne, a kiedy niepożądane 
 nazywa siły działające w podanych zjawiskach i analizuje ich wpływ 
 planuje doświadczenia związane z badaniem zależności wartości przyspieszenia ruchu ciała pod 

działaniem niezrównoważonej siły od wartości działającej siły i masy ciała oraz związane z 
badaniem swobodnego spadania ciał 

 omawia i uzasadnia różnice ciężaru ciała w różnych punktach kuli ziemskiej 
 rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe, stosując do obliczeń związek między masą ciała, 

przyspieszeniem i siłą oraz wzór na przyspieszenie, odczytuje dane z wykresu  
 demonstruje zjawisko odrzutu 
 poszukuje, selekcjonuje i wykorzystuje wiedzę naukową do przedstawienia przykładów 

wykorzystania zasady odrzutu w przyrodzie i w technice 
 rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe  

Dział II – Praca, moc, energia 
Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń: 
 posługuje się pojęciem energii we właściwym kontekście, podaje przykłady różnych jej form 
 odróżnia pracę w sensie fizycznym od pracy w języku potocznym, wskazuje w otoczeniu przykłady 

wykonania pracy mechanicznej 
 rozróżnia pojęcia: praca i moc 
 podaje określenia pracy i mocy oraz odpowiednie jednostki 
 oblicza pracę i moc wykorzystując podane wzory 
 interpretuje jednostki:1J i 1W 
 porównuje moc różnych urządzeń 
 wyjaśnia na przykładach, kiedy ciało ma energię mechaniczną 
 posługuje się pojęciem energii potencjalnej grawitacji (ciężkości) 
 posługuje się pojęciem energii kinetycznej, wskazuje przykłady ciał mających energię kinetyczną, 

odróżnia energię kinetyczną od innych form energii 
 podaje przykłady przemian energii (przekształcania i przekazywania) 
 wymienia rodzaje maszyn prostych, wskazuje odpowiednie przykłady 
 bada doświadczalnie, kiedy blok nieruchomy jest w równowadze 
 bada doświadczalnie, kiedy dźwignia dwustronna jest w równowadze 
 opisuje przebieg i wynik przeprowadzonych doświadczeń, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i 

wykonuje schematyczny rysunek  
 rozróżnia wielkości dane i szukane w prostych zadaniach i zapisuje je przy użyciu symboli, 
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Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a 
ponadto: 
 zapisuje wzorami pracę i moc oraz podaje związek między  jednostkami w układzie SI 
 interpretuje podaną moc urządzenia jako pracę w jednostce czasu 
 rozwiązuje proste zadania obliczeniowe dotyczące pracy mechanicznej i mocy, przelicza 

wielokrotności kJ, MJ, kW i  MW, szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i na tej podstawie 
ocenia wynik obliczeń 

 planuje i wykonuje doświadczenia związane z badaniem, od czego zależy energia potencjalna 
ciężkości, przewiduje wyniki i teoretycznie je uzasadnia, wyciąga wnioski z doświadczeń 

 stosuje zależność między energią potencjalną ciężkości, masą i wysokością, na której ciało się 
znajduje, do porównywania energii potencjalnej ciał 

 wykorzystuje związek między przyrostem energii i pracą i zależnością opisującą energię 
potencjalną ciężkości oraz związek między przyrostem energii kinetycznej i pracą do 
rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych 

 bada doświadczalnie, od czego zależy energia kinetyczna ciała, przewiduje wyniki i teoretycznie je 
uzasadnia, wykonuje pomiary, wyciąga wnioski, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ 
doświadczalny 

 opisuje na przykładach przemiany energii, stosując zasadę zachowania energii 
 posługuje się pojęciem energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej 
 stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do opisu jej przemian, np. analizując przemiany 

energii podczas swobodnego spadania ciała 
 bada doświadczalnie, kiedy dźwignia dwustronna jest w równowadze: wykonuje pomiary, wyciąga 

wniosek, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny 
 formułuje warunek równowagi dźwigni dwustronnej 
 wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej, wykonując odpowiedni schematyczny rysunek 
 wyznacza masę ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, innego ciała o znanej masie i linijki: mierzy 

długość, zapisuje wyniki pomiarów 
 stosuje warunek równowagi dźwigni dwustronnej do bloku nieruchomego i kołowrotu 
 wykorzystuje warunek równowagi dźwigni dwustronnej do rozwiązywania prostych zadań 

obliczeniowych  
 
Wymagania rozszerzone – ocena dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 
 wyjaśnia na przykładach, kiedy – mimo działania na ciało siły – praca jest równa zeru 
 posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych, z Internetu), dotyczących mocy różnych urządzeń oraz życia i dorobku Jamesa 
Prescotta Joule'a 

 wykorzystuje związek pracy wykonanej podczas podnoszenia ciała na określoną wysokość (zmiany 
wysokości) ze zmianą energii potencjalnej ciała 

 stosuje zależność między energią kinetyczną ciała, jego masą i prędkością do porównania energii 
kinetycznej ciał 

 wykorzystuje  związek pracy wykonanej podczas zmiany prędkości ciała ze zmianą energii 
kinetycznej ciała 

 formułuje zasadę zachowania energii mechanicznej, posługując się pojęciem układu izolowanego 
 wykorzystuje zasadę zachowania energii mechanicznej do rozwiązywania typowych zadań 
 planuje doświadczenie związane z wyznaczeniem masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej: 

wybiera właściwe narzędzia pomiaru, przewiduje wyniki i teoretycznie je uzasadnia, szacuje rząd 
wielkości spodziewanego wyniku pomiaru masy danego ciała 

 wyjaśnia zasadę działania bloku nieruchomego i kołowrotu, wykonuje odpowiedni schematyczny 
rysunek 

 wskazuje maszyny proste w różnych urządzeniach, posługuje się informacjami pochodzącymi z 
analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych, z Internetu), dotyczących praktycznego 
wykorzystania dźwigni dwustronnych jako elementów konstrukcyjnych różnych narzędzi i jako 
części maszyn 
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Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 
 planuje doświadczenie związane z badaniem zależności wartości siły powodującej przemieszczenie 

obciążnika na sprężynie od wartości jego przemieszczenia, szacuje rząd wielkości spodziewanego 
wyniku pomiaru siły grawitacji działającej na obciążnik, wybiera właściwe narzędzia pomiaru; 
mierzy: długość i siłę grawitacji 

 rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe dotyczące pracy i mocy, wykorzystując geometryczną 
interpretację pracy 

 posługuje się pojęciem energii potencjalnej sprężystości 
 wykorzystuje związek między przyrostem energii i pracą oraz zależność opisującą energię 

potencjalną ciężkości i zależność opisującą energię kinetyczną do rozwiązywania zadań złożonych 
i nietypowych, szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i ocenia na tej podstawie wartości 
obliczanych wielkości fizycznych, zapisuje wynik obliczenia fizycznego jako przybliżony 
(z dokładnością do 2–3 cyfr znaczących) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym 
popularnonaukowych, z Internetu), dotyczących praktycznego wykorzystania wzajemnej zamiany 
energii potencjalnej i kinetycznej 

 wykorzystuje zasadę zachowania energii mechanicznej do rozwiązywania złożonych zadań, np. 
dotyczących przemian energii ciała  

 wyjaśnia i demonstruje zasadę działania dźwigni jednostronnej, bloku ruchomego i równi pochyłej, 
formułuje warunki równowagi i wskazuje przykłady wykorzystania 
 posługuje się pojęciem sprawności urządzeń (maszyn), rozwiązuje zadania z zastosowaniem wzoru 

na sprawność wykorzystuje warunek równowagi dźwigni dwustronnej do rozwiązywania zadań 
złożonych i nietypowych  

 
Wymagania edukacyjne na oceny końcoworoczne  

Zaliczone I półrocze oraz: 
 

Dział III – Ciepło 
Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń: 
 wykorzystuje pojęcie energii we właściwym kontekście i wymienia różne formy energii 
 wskazuje w otoczeniu przykłady zmiany energii wewnętrznej spowodowane wykonaniem pracy 
 rozróżnia pojęcia: ciepło i temperatura 
 planuje pomiar temperatury, wybiera właściwy termometr, mierzy temperaturę 
 wskazuje w otoczeniu przykłady zmiany energii wewnętrznej spowodowanej przekazaniem 

(wymianą) ciepła, podaje warunek przepływu ciepła 
 rozróżnia przewodniki ciepła i izolatory, wskazuje przykłady ich wykorzystania w życiu 

codziennym 
 nazywa zjawisko rozszerzalności temperaturowej  i podaje przykłady 
 odczytuje dane z tabeli – porównuje przyrosty długości ciał stałych wykonanych z różnych 

substancji i przyrosty objętości różnych cieczy przy jednakowym wzroście temperatury 
 wymienia termometr cieczowy jako przykład praktycznego zastosowania zjawiska rozszerzalności 

cieplnej cieczy 
 opisuje przebieg i wynik doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, posługuje się 

proporcjonalnością prostą 
 interpretuje podaną wartość ciepła właściwego 
 posługuje się tabelami wielkości fizycznych w celu odszukania ciepła właściwego, porównuje 

wartości ciepła właściwego różnych substancji 
 rozróżnia zjawiska: topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, wrzenia, sublimacji, resublimacji, 

wskazuje przykłady tych zjawisk w otoczeniu 
 analizuje tabele temperatury topnienia i wrzenia substancji, posługuje się tabelami wielkości 

fizycznych w celu odszukania ciepła topnienia i ciepła parowania, porównuje te wartości dla 
różnych substancji  
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 w prostych zadaniach rozróżnia wielkości dane i szukane, zapisuje je przy użyciu symboli 
 

Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a 
ponadto: 
 posługuje się pojęciami pracy, ciepła i energii wewnętrznej, podaje ich jednostki w układzie SI 
 opisuje wyniki obserwacji i doświadczeń związanych ze zmianą energii wewnętrznej spowodowaną 

wykonaniem pracy lub przekazaniem ciepła, wyciąga wnioski 
 analizuje jakościowo zmiany energii 

wewnętrznej spowodowane wykonaniem 
pracy sił tarcia i oporu oraz przepływem ciepła 
 wyjaśnia, czym różnią się ciepło i temperatura 
 wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku 

przewodnictwa cieplnego oraz rolę izolacji cieplnej 
 formułuje I zasadę termodynamiki 
 wymienia sposoby przekazywania energii 

wewnętrznej, podaje przykłady 
 planuje i przeprowadza doświadczenia związane z badaniem zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał 

stałych, cieczy i gazów, opisuje wyniki obserwacji i wyciąga wnioski 
 na podstawie obserwacji i wyników doświadczeń opisuje zmiany objętości ciał stałych, cieczy i gazów 

pod wpływem ogrzewania 
 rozróżnia rozszerzalność liniową ciał stałych i rozszerzalność objętościową 
 wyjaśnia na przykładach, w jakim celu stosuje się przerwy dylatacyjne 
 rozróżnia rodzaje termometrów, wskazuje przykłady ich zastosowania  
 przeprowadza doświadczenie związane z badaniem zależności ilości ciepła potrzebnego do ogrzania 

wody od przyrostu temperatury i masy ogrzewanej wody, wyznacza ciepło właściwe wody za pomocą 
czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy (przy założeniu braku strat), odczytuje moc czajnika 
lub grzałki, mierzy czas, masę i temperaturę, zapisuje wyniki i dane w formie tabeli 
 zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia jako przybliżony (z dokładnością do 2–3 cyfr znaczących), 

posługuje się niepewnością pomiarową 
 posługuje się pojęciem ciepła właściwego, interpretuje jego jednostkę w układzie SI 
 posługuje się kalorymetrem, przedstawia jego budowę, wskazuje analogię do termosu i wyjaśnia rolę 

izolacji cieplnej 
 opisuje na przykładach zjawiska topnienia, krzepnięcia, parowania (wrzenia), skraplania, sublimacji i 

resublimacji 
 wyznacza temperaturę topnienia i wrzenia wybranej substancji; mierzy czas, masę i temperaturę, 

zapisuje wyniki pomiarów w formie tabeli jako przybliżone (z dokładnością do 2–3 cyfr znaczących) 
 opisuje przebieg i wynik doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, posługuje się pojęciem 

niepewności pomiarowej 
 posługuje się pojęciami: ciepło topnienia i ciepło krzepnięcia oraz ciepło parowania i ciepło skraplania, 

interpretuje ich jednostki w układzie SI 
 rozwiązuje proste zadania obliczeniowe związane ze zmianami stanu skupienia ciał, podaje wynik 

obliczenia jako przybliżony  
 
Wymagania rozszerzone – ocena dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 
 wskazuje inne niż poznane na lekcji przykłady z życia codziennego, w których wykonywaniu pracy 

towarzyszy efekt cieplny 
 planuje i przeprowadza doświadczenie związane z badaniem zmiany energii wewnętrznej 

spowodowanej wykonaniem pracy lub przepływem ciepła, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla 
wyniku doświadczenia 

 wyjaśnia związek między energią kinetyczną cząsteczek a temperaturą 
 odróżnia skale temperatur: Celsjusza i Kelvina, posługuje się nimi 
 wykorzystuje związki  I zasadę termodynamiki do rozwiązywania typowych zadań związanych ze 

zmianą energii wewnętrznej 
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 opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji 
 wyjaśnia, dlaczego ciała zwiększają objętość ze wzrostem temperatury 
 opisuje znaczenie zjawiska rozszerzalności 

cieplnej ciał w przyrodzie i technice 
 przedstawia budowę i zasadę działania różnych rodzajów termometrów 
 planuje doświadczenie związane z badaniem zależności ilości ciepła potrzebnego do ogrzania ciała 

od przyrostu temperatury i masy ogrzewanego ciała oraz z wyznaczeniem ciepła właściwego wody 
za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy (przy założeniu braku strat), wybiera 
właściwe narzędzia pomiaru, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia, 
szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku 

 analizuje dane w tabeli – porównuje wartości ciepła właściwego wybranych substancji, interpretuje te wartości, 
w szczególności dla wody 

 wykorzystuje zależność Q = c · m · ΔT do rozwiązywania typowych zadań obliczeniowych 
 wyszukuje informacje dotyczące wykorzystania w przyrodzie dużej wartości ciepła właściwego 

wody (związek z klimatem) i korzysta z nich 
 planuje doświadczenie związane z badaniem zjawisk topnienia, krzepnięcia, parowania i skraplania, 

wybiera właściwe narzędzia pomiaru, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku 
doświadczenia, szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku pomiaru 

 sporządza wykres zależności temperatury od czasu ogrzewania (oziębiania) dla zjawisk: topnienia, 
krzepnięcia, na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali na osiach); odczytuje dane z 
wykresu 

 interpretuje wykresy zmian temperatury 
posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym 
popularnonaukowych), dotyczących zmian stanu skupienia wody w przyrodzie (związek z klimatem) 
 
Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 
 przedstawia zasadę działania silnika wysokoprężnego, , opisuje działanie innych silników cieplnych 

i podaje przykłady ich zastosowania 
 posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych), dotyczących historii udoskonalania (ewolucji) silników cieplnych i tzw. 
perpetuum mobile  oraz na temat wykorzystania (w przyrodzie i w życiu codziennym) 
przewodnictwa cieplnego (przewodników i izolatorów ciepła), zjawiska konwekcji (np. prądy 
konwekcyjne) oraz promieniowania słonecznego (np. kolektory słoneczne) 

 opisuje zjawisko anomalnej rozszerzalności wody 
 wyjaśnia znaczenie zjawiska anomalnej rozszerzalności wody w przyrodzie 
 projektuje i przeprowadza doświadczenia prowadzące do wyznaczenia ciepła właściwego danej 

substancji, opisuje doświadczenie Joule'a 

 wykorzystuje wzory na ciepło właściwe Q
m T

 = ⋅∆ 
c  i bilans cieplny do rozwiązywania złożonych 

zadań obliczeniowych 
 wyjaśnia, co dzieje się z energią pobieraną 

(lub oddawaną) przez mieszaninę substancji w stanie stałym i ciekłym (np. wody i lodu) podczas 
topnienia (lub krzepnięcia) w stałej temperaturze, analizuje zmiany energii wewnętrznej 

 wykorzystuje wzór na ciepło przemiany fazowej t piQ Q
m m

 = = 
 

c c  do rozwiązywania zadań 

obliczeniowych wymagających zastosowania bilansu cieplnego  
 

 
Dział IV – Elektrostatyka 

Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń: 
 wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk 
 opisuje sposób elektryzowania ciał przez tarcie oraz własności ciał naelektryzowanych w ten sposób 
 wymienia rodzaje ładunków elektrycznych i odpowiednio je oznacza 
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 rozróżnia ładunki jednoimienne i różnoimienne 
 posługuje się symbolem ładunku elektrycznego i jego jednostką w układzie SI 
 opisuje wzajemne oddziaływanie ciał naładowanych 
 formułuje jakościowe prawo Coulomba 
 odróżnia przewodniki od izolatorów, podaje odpowiednie przykłady 
 podaje treść zasady zachowania ładunku elektrycznego 
 bada elektryzowanie ciał przez dotyk za pomocą elektroskopu 
 opisuje pole elektrostatyczne jako obszar działania sił elektrostatycznych 
 
Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a 
ponadto: 
 przeprowadza doświadczenie związane z badaniem właściwości ciał naelektryzowanych przez tarcie 

i dotyk oraz wzajemnym oddziaływaniem ciał naładowanych 
 opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia związanego z badaniem elektryzowania 

ciał przez tarcie i dotyk, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek 
obrazujący układ doświadczalny 

 opisuje jak zmienia się oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych przy zmianie 
ładunków albo odległości  

 opisuje budowę atomu 
 bada doświadczalnie, od czego zależy siła oddziaływania ciał naładowanych 
 wyszukuje i selekcjonuje informacje dotyczące życia i dorobku Coulomba 
 uzasadnia podział na przewodniki i izolatory na podstawie ich budowy wewnętrznej 
 wskazuje przykłady wykorzystania przewodników i izolatorów w życiu codziennym 
 opisuje mikroskopowo sposoby elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk 
 stosuje zasadę zachowania ładunku elektrycznego przy zetknięciu dwu jednakowych metalowych 

kulek 
 wyjaśnia, na czym polegają zobojętnienie i uziemienie 
 
Wymagania rozszerzone – ocena dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 
 wyodrębnia z kontekstu zjawisko elektryzowania ciał przez tarcie, wskazuje czynniki istotne i 

nieistotne dla wyniku doświadczenia 
 wskazuje sposoby sprawdzenia, czy ciało jest naelektryzowane i jak jest naładowane 
 posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego jako wielokrotności ładunku elektronu (ładunku 

elementarnego) 
 wyjaśnia, jak powstają jony dodatni i ujemny, oblicza ilość nadmiarowych elektronów protonów dla 

danego jonu 
 zapisuje wzorem treść prawa Coulomba 
 wymienia rodzaje pól elektrostatycznych w zależności od źródła 
 rozwiązuje proste zadania obliczeniowe z zastosowaniem prawa Coulomba 
 porównuje sposoby elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk  
 porównuje własności przewodników i izolatorów 
 bada doświadczalnie elektryzowanie ciał 
 przez indukcję 
 opisuje elektryzowanie ciał przez indukcję, stosując zasadę zachowania ładunku elektrycznego i 

prawo Coulomba 
  posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych), dotyczących m.in. występowania i wykorzystania zjawiska elektryzowania 
ciał, wykorzystania własności przewodników i izolatorów 

 objaśnia zasadę działania piorunochronu 
 
Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 
 opisuje budowę i działanie maszyny elektrostatycznej 
 wyszukuje i selekcjonuje informacje 
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 dotyczące ewolucji poglądów na temat budowy atomu 
 projektuje i przeprowadza doświadczenia 
 przedstawiające kształt linii pola elektrostatycznego 
 rozwiązuje złożone zadania problemowe z zastosowaniem prawa Coulomba 
 wskazuje  w otaczającej rzeczywistości i objaśnia zjawiska elektryczne 
 posługuje się pojęciem dipola elektrycznego 
 określa zmiany energii potencjalnej ładunku poruszającego się w polu elektrycznym 

 
Dział V – Prąd elektryczny 

Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń: 
 opisuje prąd elektryczny jako uporządkowany ruch nośników ładunku 
 zaznacza na schemacie obwodu kierunek prądu i kierunek ruchu elektronów 
 posługuje się pojęciem napięcia elektrycznego i jego jednostką w układzie SI 
 podaje warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym i rysuje proste schematy 

obwodów 
 posługuje się pojęciem natężenia prądu elektrycznego i jego jednostką w układzie SI 
 podaje określenie natężenia prądu elektrycznego 
 podaje definicję jednostki ładunku 
 wymienia przyrządy służące do pomiaru napięcia i natężenia prądu elektrycznego 
 rozróżnia sposoby łączenia elementów obwodu elektrycznego: szeregowy i równoległy 
 stosuje I prawo Kirchhoffa 
 odczytuje dane z tabeli; zapisuje dane w formie tabeli 
 podaje opisowo prawo Ohma 
 Posługuje się pojęciem oporu elektrycznego i jego jednostką w układzie SI 
  wymienia formy energii, na jakie zamieniana jest energia elektryczna we wskazanych urządzeniach, 

np. używanych w gospodarstwie domowym 
 posługuje się pojęciami pracy i mocy prądu elektrycznego 
 wskazuje niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem domowej instalacji elektrycznej  
 w zadaniach obliczeniowych, rozróżnia wielkości dane i szukane 
 
Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a 
ponadto: 
 opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch ładunków swobodnych w  różnych ośrodkach, 

analizuje kierunek przepływu ładunków 
 wyodrębnia zjawisko przepływu prądu elektrycznego z kontekstu 
 buduje proste obwody elektryczne, wskazuje: źródło energii elektrycznej, przewody, odbiornik 

energii elektrycznej, gałąź i węzeł 
 rysuje schematy typowych obwodów elektrycznych (wymagana jest znajomość symboli elementów: 

ogniwa, żarówki, wyłącznika, woltomierza, amperomierza) 
 buduje według schematu proste obwody elektryczne 
 zapisuje definicję natężenia prądu wzorem 
 formułuje I prawo Kirchhoffa 
 wyznacza opór elektryczny opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza  
 zapisuje wzorem prawo Ohma 
 sporządza wykres zależności natężenia prądu od przyłożonego napięcia na podstawie danych z tabeli 

przy oznaczonych wielkościach i skali na osiach; odczytuje dane z wykresu 
 posługuje się tabelami wielkości fizycznych w celu wyszukania oporu właściwego 
 rozwiązuje proste zadania obliczeniowe z wykorzystaniem prawa Ohma 
 podaje przykłady urządzeń, w których energia elektryczna jest zamieniana na inne rodzaje energii; 

wymienia te formy energii 
 oblicza pracę i moc prądu elektrycznego (w jednostkach układu SI) 
 przelicza energię elektryczną podaną w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie 
  wyznacza moc żarówki (zasilanej z baterii)  
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za pomocą woltomierza i amperomierza 
 rozwiązuje proste zadania obliczeniowe z wykorzystaniem wzorów na pracę i moc prądu 

elektrycznego 
 oblicza opór zastępczy dwóch oporników połączonych szeregowo lub równolegle 
 opisuje zasady bezpiecznego użytkowania domowej instalacji elektrycznej 
 wyjaśnia rolę bezpiecznika  
 
Wymagania rozszerzone – ocena dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 
 planuje doświadczenie związane z budową prostego obwodu elektrycznego 
 rozwiązuje typowe zadania rachunkowe, stosując do obliczeń związek między natężeniem prądu, 

wielkością ładunku elektrycznego i czasem; szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku, a na tej 
podstawie ocenia wartości obliczanych wielkości fizycznych 
 planuje doświadczenie związane z budową prostych obwodów elektrycznych oraz pomiarem natężenia 

prądu i napięcia elektrycznego, wybiera właściwe narzędzia pomiaru, wskazuje czynniki istotne i 
nieistotne dla wyniku doświadczenia, szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku pomiaru 
 mierzy natężenie prądu elektrycznego, włączając amperomierz do obwodu szeregowo, oraz napięcie, 

włączając woltomierz do obwodu równolegle; podaje wyniki z dokładnością do 2-3 cyfr znaczących; 
przelicza podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-) 
 rozwiązuje typowe zadania obliczeniowe z wykorzystaniem I prawa Kirchhoffa demonstruje przepływ 

prądu elektrycznego przez ciecze 
 podaje warunki przepływu prądu elektrycznego przez ciecze, wymienia nośniki prądu elektrycznego w 

elektrolicie 
 wyjaśnia, od czego zależy opór elektryczny 
 posługuje się pojęciem oporu właściwego 
 przedstawia sposoby wytwarzania energii elektrycznej i ich znaczenie dla ochrony środowiska 

przyrodniczego 
 opisuje zamianę energii elektrycznej na energię (pracę) mechaniczną 
 planuje doświadczenie związane z wyznaczaniem mocy żarówki (zasilanej z baterii) za pomocą 

woltomierza i amperomierza 
 oblicza opór zastępczy większej liczby oporników połączonych szeregowo lub równolegle 
 opisuje wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe 

  
 
Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 
 rozwiązuje złożone zadania rachunkowe z wykorzystaniem wzoru na natężenie prądu elektrycznego 
  wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje, np. o zwierzętach, które potrafią 

wytwarzać napięcie elektryczne, o dorobku G.R. Kirchhoffa 
 planuje doświadczenie związane z badaniem przepływu prądu elektrycznego przez ciecze 
 wyjaśnia, na czym polega dysocjacja jonowa i dlaczego w wzrost stężenia roztworu soli powoduje 

jaśniejsze świecenie żarówki 
 opisuje przepływ prądu elektrycznego przez gazy 
 planuje doświadczenie związane z wyznaczaniem oporu elektrycznego opornika za pomocą 

woltomierza i amperomierza, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia 
 bada zależność oporu elektrycznego od długości przewodnika, pola jego przekroju poprzecznego i 

materiału, z jakiego jest on zbudowany 
 rozwiązuje złożone zadania rachunkowe z wykorzystaniem prawa Ohma i zależności między oporem 

przewodnika a jego długością i polem przekroju poprzecznego 
 demonstruje zamianę energii elektrycznej na pracę mechaniczną 
 posługuje się pojęciem sprawności odbiornika energii elektrycznej, oblicza sprawność silniczka prądu 

stałego 
 rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe z wykorzystaniem wzorów na pracę i moc prądu 

elektrycznego;  
 buduje według schematu obwody złożone z oporników połączonych szeregowo lub równolegle 
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 oblicza opór zastępczy układu oporników, w którym występują połączenia szeregowe i równoległe 
 wykorzystuje w zadaniach własności połączeń szeregowych i równoległych  
 analizuje jasność świecenia jednakowych żarówek w złożonych połączeniach 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się wymaganymi na piątkę wiadomościami i 
umiejętnościami, bezbłędnie przeprowadza kilkustopniowe rozumowania i ma czynny stosunek do 
zdobywania i rozwijania wiedzy. 

 
Dział VI – Magnetyzm. 

Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. 
Uczeń: 

 nazywa  bieguny magnetyczne magnesu trwałego i Ziemi  
 posługuje się pojęciem pola magnetycznego 
 opisuje charakter oddziaływania między biegunami magnetycznymi magnesów 
 opisuje charakter oddziaływania między równoległymi przewodnikami z prądem 
 opisuje zachowanie igły magnetycznej  w obecności magnesu 
 opisuje działanie przewodnika z prądem na igłę magnetyczną 
 podaje sposób na stwierdzenie obecności pola magnetycznego 
 prawidłowo używa kompasu 
 opisuje oddziaływanie magnesów na żelazo i podaje przykłady wykorzystania tego 

oddziaływania 
 opisuje budowę elektromagnesu i buduje prosty elektromagnes 
 wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady wykorzystania elektromagnesu 
 podaje kiedy działa siła elektrodynamiczna i od czego zależy jej wartość 
 przedstawia przykłady zastosowania silnika elektrycznego prądu stałego 
 podaje określenie zjawiska indukcji elektromagnetycznej 
 podaje zastosowania transformatora 

 
Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. 
Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

 demonstruje oddziaływanie biegunów magnetycznych 
 opisuje zasadę działania kompasu 
 wyjaśnia, czym charakteryzują się substancje ferromagnetyczne, wskazuje przykłady 

ferromagnetyków 
 demonstruje działanie prądu płynącego w przewodzie na igłę magnetyczną (zmiany kierunku 

wychylenia przy zmianie kierunku przepływu prądu, zależność wychylenia igły od 
pierwotnego jej ułożenia względem przewodu 
 wymienia od czego i opisuje jak zależy wzajemne oddziaływanie magnesów i przewodników, 

przez które płynie prąd elektryczny 
 opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie, uzasadnia kształt 
 demonstruje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie,  
 zapisuje wzorem siłę elektrodynamiczną i oblicza jej wartość 
 podaje indukcję magnetyczną, jako wektor opisujący pole magnetyczne 
 zapisuje jednostkę indukcji magnetycznej przy pomocy innych jednostek 
  wyznacza kierunek i zwrot siły elektromagnetycznej dla pojedynczego przewodnika 
  wykorzystuje zależność między ilorazem napięcia na uzwojeniu wtórnym i napięcia na 

uzwojeniu pierwotnym a ilorazem liczby zwojów w uzwojeniu wtórnym do liczby zwojów w 
uzwojeniu pierwotnym do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych  
 nazywa zjawiska fizyczne zachodzące w silniku elektrycznym, prądnicy i transformatorze i 

opisuje przemiany energii w tych urządzeniach 
 posługuje się pojęciem prądu indukcyjnego, podaje warunki jego wzbudzenia 
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Wymagania rozszerzone – ocena dobra. 
Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 

 planuje  doświadczenie związane z badaniem oddziaływania między biegunami 
magnetycznymi magnesów sztabkowych 
 przedstawia kształt linii pola magnetycznego magnesu sztabkowego oraz określa ich zwrot 
 określa kształt i zwrot linii pola magnetycznego przewodnika z prądem za pomocą reguły 

prawej dłoni 
 planuje doświadczenie związane z badaniem działania prądu płynącego w przewodzie na igłę 

magnetyczną 
 opisuje pole magnetyczne wokół i wewnątrz zwojnicy, przez którą płynie prąd elektryczny 
 określa bieguny elektromagnesu (doświadczalnie i teoretycznie) 
 wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje na temat wykorzystania 

elektromagnesu 
  wyznacza kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej za pomocą reguły lewej dłoni dla ramki z 

prądem 
 oblicza natężenie i długość przewodnika posługując się wzorem na wartość siły 

elektrodynamicznej, prawidłowo przekształca jednostki 
 określa czy w danej sytuacji praktycznej zachodzi zjawisko indukcji elektromagnetycznej 
 określa kierunek prądu indukcyjnego 
 wyjaśnia, na czym polega wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej 
 omawia przemiany energii  w transformatorze i zapisuje wzorem dla przypadku bez strat 

energii 
 
Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. 
Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 

 wyjaśnia, na czym polega magnesowanie ferromagnetyka, posługując się pojęciem domen 
magnetycznych 
 bada doświadczalnie kształt linii pola magnetycznego magnesów sztabkowego i 

podkowiastego 
 podaje definicję 1 A 
 objaśnia własności pola magnetycznego wewnątrz i na zewnątrz zwojnicy jako sumowanie pól 

magnetycznych zwojów 
 objaśnia rolę komutatora w silniku prądu stałego i prądnicy 
 opisuje działanie silnika prądu  stałego 
 planuje doświadczenie związane z badaniem zjawiska indukcji elektromagnetycznej 
 opisuje działanie prądnicy prądu przemiennego i wskazuje przykłady jej wykorzystania, 

charakteryzuje prąd przemienny 
 objaśnia budowę i zasadę działania transformatora, podaje przykłady zastosowania 

transformatora 
 bada doświadczalnie związek pomiędzy ilorazem napięć  a ilorazem natężenia prądu w 

uzwojeniu pierwotnym i natężenia w uzwojeniu wtórnym transformatora 
 wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje na temat wytwarzania i przesyłania 

energii elektrycznej 
 posługuje się pojęciem sprawność transformatora  i wykorzystuje je w zadaniach 
 objaśnia pojęcie prądów wirowych 
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Fizyka i astronomia – klasa III    -    Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne. 
 

Dział I– Drgania i fale 
Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. 
Uczeń: 
 wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego 
 podaje określenia amplitudy, okresu i częstotliwości drgań 
 objaśnia jednostkę częstotliwości 1Hz jako jedno drganie w czasie 1s 
 objaśnia znaczenie podanych wartości amplitudy, okresu i częstotliwości 
 opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia pomiaru okresu drgań wahadła 

matematycznego, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek 
obrazujący układ doświadczalny 

 podaje fakt, że wydłużenie nici wahadła powoduje wydłużenie okresu drgań 
 stosuje do obliczeń związek okresu z częstotliwością drgań, rozróżnia wielkości dane i 

szukane,  
 wyodrębnia ruch falowy (fale mechaniczne) z kontekstu,  
 podaje określenia długości fali i prędkości rozchodzenia się fali 
 demonstruje wytwarzanie fal na sznurze i na powierzchni wody 
 wymienia zjawiska w których uczestniczą fale 
 podaje fakt, że fale przenoszą energię 
 wyodrębnia fale dźwiękowe z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku 

doświadczenia 
 odczytuje dane z tabeli (diagramu) 
 rozpoznaje wykres położenia od czasu dla ruchu drgającego, odczytuje z niego amplitudę 
 podaje przykłady rodzajów fal elektromagnetycznych 

 
Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. 
Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 
 wyznacza okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie oraz okres i 

częstotliwość drgań wahadła matematycznego, mierzy: czas i długość, posługuje się pojęciem 
niepewności pomiarowej i zapisuje dane w formie tabeli 

 posługuje się pojęciami: amplituda drgań, okres, częstotliwość do opisu drgań,  
 wskazuje położenie równowagi drgającego ciała oraz położenia skrajne na wykresie 
 odczytuje okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała  i oblicza częstotliwość 
 opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku 

fal na napiętej linie 
 posługuje się pojęciami: amplituda, okres i częstotliwość, prędkość i długość fali do opisu fal 

harmonicznych (mechanicznych) 
 stosuje do obliczeń związki między okresem, częstotliwością, prędkością i długością fali, 
 opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych, głośnikach itp. 
 posługuje się pojęciami: amplituda, okres i częstotliwość, prędkość i długość fali do opisu fal 

dźwiękowych  
 wytwarza dźwięk o większej i mniejszej częstotliwości niż częstotliwość danego dźwięku za 

pomocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego 
 posługuje się pojęciami: wysokość i głośność dźwięku, podaje wielkości fizyczne, od których 

zależą wysokość i głośność dźwięku 
 wykazuje na przykładach, że w życiu człowieka dźwięki spełniają różne role i mają różnoraki 

charakter 
 rozróżnia dźwięki, infradźwięki i ultradźwięki, posługuje się pojęciami infradźwięki i 

ultradźwięki, wskazuje zagrożenia ze strony infradźwięków oraz przykłady wykorzystania 
ultradźwięków 

 podaje przykłady występowania odbicia, załamania, dyfrakcji i interferencji fal w przyrodzie  
 podaje i opisuje przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych (np. w telekomunikacji) 
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Wymagania rozszerzone – ocena dobra. 
Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 
 planuje doświadczenie związane z badaniem ruchu drgającego, w szczególności z 

wyznaczaniem okresu i częstotliwości drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie oraz okresu i 
częstotliwości drgań wahadła matematycznego 

 omawia ruch ciężarka na sprężynie i ruch wahadła matematycznego porównując wartości 
przyspieszeń i prędkości w różnych etapach ruchu 

 analizuje przemiany energii w ruchu ciężarka na sprężynie i w ruchu wahadła matematycznego 
 odróżnia fale podłużne od fal poprzecznych, wskazując przykłady  
 opisuje zjawisko rezonansu mechanicznego 
 wyszukuje i selekcjonuje informacje dotyczące. skutków działania fal na morzu lub oceanie lub 

skutków rezonansu mechanicznego 
 opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fal 

dźwiękowych w powietrzu 
 planuje doświadczenie związane z badaniem cech fal dźwiękowych, w szczególności z 

badaniem zależności wysokości i głośności dźwięku od częstotliwości i amplitudy drgań źródła 
tego dźwięku 

 przedstawia skutki oddziaływania hałasu i drgań na organizm człowieka oraz sposoby ich 
łagodzenia  

 rozróżnia zjawiska echa i pogłosu 
 opisuje zjawiska: odbicia, załamania, dyfrakcji i interferencji fal, podaje wielkości stałe  

zmieniające się w danym zjawisku 
 opisuje zjawisko powstawania fal elektromagnetycznych 
 posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów dotyczących 

dźwięków, infradźwięków i ultradźwięków oraz wykorzystywania fal elektromagnetycznych w 
różnych dziedzinach życia, a także zagrożeń dla człowieka stwarzanych przez niektóre fale 
elektromagnetyczne  

 porównuje rozchodzenie się fal płaskich i kulistych 
 porównuje (wymienia cechy wspólne i różnice) mechanizmy rozchodzenia się fal 

mechanicznych i elektromagnetycznych 
 
Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. 
Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 
 posługuje się informacjami dotyczącymi pracy zegarów wahadłowych, w szczególności 

wykorzystania w nich zależności częstotliwości drgań od długości wahadła i jego niezależności 
od amplitudy 

 opisuje mechanizm rozchodzenia się fal podłużnych i poprzecznych 
 demonstruje zjawiska: odbicia, załamania, dyfrakcji i interferencji fal, rozpoznaje je i nazywa w 

opisach zjawisk rzeczywistych 
 posługuje się pojęciem barwy dźwięku 
 demonstruje i opisuje zjawisko rezonansu akustycznego, podaje przykłady skutków tego 

zjawiska 
 wyjaśnia wpływ fal elektromagnetycznych o bardzo dużej częstotliwości (np. promieniowania 

nadfioletowego i rentgenowskiego) na organizm człowieka 
 rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe z zastosowaniem zależności i wzorów dotyczących 

drgań i fal 
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Wymagania edukacyjne  na oceny końcoworoczne. 
Warunkiem koniecznym jest zaliczenie I półrocza.  

Dział II– Optyka. 
Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. 
Uczeń: 
 wymienia i klasyfikuje źródła światła, podaje przykłady zjawisk świetlnych w przyrodzie 
 odczytuje z tabeli prędkość światła w danym ośrodku 
 wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady prostoliniowego rozchodzenia się światła 
 demonstruje doświadczalnie zjawisko rozproszenia światła i odbicia od powierzchni gładkiej 
 podaje prawo odbicia i ilustruje je odpowiednim rysunkiem 
 wymienia i rozróżnia rodzaje zwierciadeł, wskazuje w otoczeniu przykłady różnych rodzajów 

zwierciadeł 
 bada doświadczalnie skupianie równoległej wiązki światła za pomocą zwierciadła kulistego 

wklęsłego i soczewki skupiającej 
 demonstruje zjawiska załamania  i rozszczepienia światła  
 opisuje (jakościowo) bieg promieni przy przejściu światła z ośrodka rzadszego do ośrodka 

gęstszego optycznie i odwrotnie, posługując się pojęciem kąta załamania 
 wymienia i rozróżnia rodzaje soczewek 
 posługuje się pojęciami ogniskowa i zdolność skupiająca 
 odróżnia soczewki mając ich zdolność skupiającą 

 
Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. 
Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 
 podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni, wskazuje prędkość światła jako 

maksymalną prędkość przepływu informacji 
 opisuje właściwości światła, posługuje się pojęciami: promień optyczny, ośrodek optyczny, 

ośrodek optycznie jednorodny 
 stosuje do obliczeń związek między długością i częstotliwością fali: 
  demonstruje zjawiska cienia i półcienia, wyodrębnia zjawiska z kontekstu 
 opisuje zjawiska: odbicia i rozproszenia światła, podaje przykłady ich występowania i 

wykorzystania 
 wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim, wykorzystując prawo odbicia 
 rysuje konstrukcyjnie obrazy rzeczywiste wytworzone przez zwierciadła wklęsłe 
 rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem równania zwierciadła kulistego i soczewki, 

zapisuje wielkości dane i szukane 
 wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady załamania światła, wyodrębnia zjawisko 

załamania światła z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia 
 planuje doświadczenie związane z badaniem przejścia światła z ośrodka rzadszego do ośrodka 

gęstszego optycznie i odwrotnie 
 opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu 
 opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera – jako światło jednobarwne 
 opisuje odbicie wiązki promieni równoległych od powierzchni gładkiej i płaskiej oraz 

chropowatej 
 opisuje bieg promieni równoległych odbitych od zwierciadła kulistego wklęsłego i wypukłego, 

posługując się pojęciami ogniska, ogniskowej i zdolności skupiającej soczewki 
 opisuje bieg promieni równoległych przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą, 

posługując się pojęciami ogniska, ogniskowej i zdolności skupiającej soczewki 
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Wymagania rozszerzone – ocena dobra. 
Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 
 podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni, wskazuje prędkość światła jako 

maksymalną prędkość przepływu informacji 
 objaśnia rozszczepienie światła białego w pryzmacie 
 rysuje przejście promieni równoległych przez układ dwu soczewek skupiających lub skupiającej 

i rozpraszającej 
 objaśnia konstrukcyjne otrzymywanie ognisk zwierciadeł kulistych 
 rysuje konstrukcyjnie obrazy pozorne wytworzone przez zwierciadła wklęsłe i wypukłe 
 rysuje konstrukcyjnie obrazy pozorne wytworzone przez soczewki wklęsłe i wypukłe 
 określa cechy obrazów wytworzone przez zwierciadła wklęsłe i wypukłe, posługuje się pojęciem 

powiększenia obrazu, rozróżnia obrazy rzeczywiste i pozorne oraz odwrócone i proste 
 rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na powiększenie obrazu,  
 planuje doświadczenie związane z badaniem przejścia światła z ośrodka rzadszego do ośrodka 

gęstszego optycznie i odwrotnie 
 objaśnia widzenie barw , opisując pochłanianie i odbijanie światła białego 
 wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, dobierając 

doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu 
 opisuje powstawanie obrazów w oku ludzkim, wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i 

dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu  
 znajduje konstrukcyjnie położenie soczewki i jej ogniska gdy dane jest położenie przedmiotu i 

obrazu rzeczywistego oraz jego powiększenie 
 
Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. 
Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 
 opisuje zjawiska dyfrakcji i interferencji światła, wskazuje w otaczającej rzeczywistości 

przykłady występowania tych zjawisk  
 opisuje zjawisko fotoelektryczne, podaje przykłady jego zastosowania 
 wyjaśnia, dlaczego mówimy, że światło ma dwoistą naturę 
 znajduje obrazy punktów świecących umieszczonych na głównej osi optycznej zwierciadła 

wklęsłego 
 znajduje obrazy świecących strzałek nierównoległych do głównej osi optycznej soczewki 

skupiającej 
 znajduje konstrukcyjnie położenie soczewki i jej ogniskową mając położenie przedmiotu i 

obrazu pozornego oraz powiększenie 
 posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych, z Internetu) dotyczącymi źródeł i właściwości światła, zasad ochrony 
narządu wzroku, wykorzystania światłowodów, laserów i pryzmatów, powstawania tęczy 

 rozwiązuje zadania, korzystając z wzorów na powiększenie i zdolność skupiającą  
 opisuje różne przyrządy optyczne (mikroskop, lupa, luneta itd.), podaje ich zastosowanie 
 rysuje konstrukcje obrazów w układach soczewek (mikroskop, luneta) 
 rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na zdolność skupiającą układu 

soczewek, np. szkieł okularowych i oka 
 
 
We wszystkich działach ocenę celującą otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się wymaganymi na 
piątkę wiadomościami, bezbłędnie przeprowadza kilkustopniowe rozumowania i ma czynny stosunek 
do zdobywania i rozwijania wiedzy. 

 
 



Gimnazjum Integracyjne nr 3 w Sokółce 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiotowy System Oceniania 
 z Fizyki 
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1.   Ocenianie 
 
1.1  Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach fizyki: 

 Znajomość definicji i rozumienie pojęć fizycznych 
 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk i rozwiązywania 

prostych zadań obliczeniowych. 
 Przeprowadzanie prostych pokazów i doświadczeń, wyciąganie wniosków z 

otrzymanych wyników. 
 Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za 

pomocą poznanych praw i zależności fizycznych. 
 Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularno-naukowych). 
 Wykorzystywanie narzędzi fizyki do formułowania sądów opartych na rozumowaniu 

przyczynowo – skutkowym. 
 Wykorzystywanie znajomości praw fizycznych do identyfikowania i rozwiązywania 

problemów. 
 Formułowanie wniosków opartych na danych doświadczalnych i obserwacjach 

przyrody. 
 Wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczne analizowanie informacji. 
 Prezentowanie wyników pracy w różnej formie. 
 Praca w zespole. 

 
1.2  Ogólne zasady oceniania. 

 Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 
 Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, podany jest zakres 

materiału i wymagania. 
 Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 
 Uczeń nieobecny na pracy kasowej lub krótkim sprawdzianie musi ją napisać  w ciągu 

dwóch tygodni ( o ile nieobecność była krótka – do trzech dni) od dnia 
sprawdzianu/pracy klasowej. Brak oceny traktowany jest jak ocena niedostateczna. 

 Po dłuższej nieobecności w szkole, uczeń ma prawo do nie oceniania przez tydzień. 
Jeżeli w tym czasie przewidziane są prace kontrolne lub kartkówki uczeń może je pisać 
w terminie ustalonym z nauczycielem. 

 Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych i 
zgłaszać na bieżąco trudności w nauce. Raz w ciągu semestru może zgłosić  
niegotowość do odpowiedzi. 

 Uczniowie ściągający na pracy klasowej otrzymują z niej ocenę niedostateczną i tracą 
prawo do jej poprawy. 

 Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia obiektywne trudności w uczeniu się danego 
ucznia. 

 Uczeń ma możliwość uzyskania ocen dodatkowych na warunkach i w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. 

 
2.  Formy i metody pracy z uczniami. 
 
2.1 Formy pracy: 

 Zbiorowa 
 Grupowa 
 W parach 
 Indywidualna 
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2.2  Metody pracy: 
 Praca z tekstem 
 Metoda problemowa 
 Eksperyment i obserwacja 
 Wykład  
 Dyskusja 
 Burza mózgów 
 Rozmowa kierowana 
 Rozwiązywanie zadań 

 
2.3. Motywowanie uczniów odbywa się poprzez: 

 Systematyczne  ocenianie pracy 
 Stosowanie metod aktywizujących 
 Korzystanie z pomocy audiowizualnych i komputerowych 
 Proponowanie prac dodatkowych 
 Zachęcanie do udziału w konkursach fizycznych. 

 
3. Sposoby i narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności 
 
3.1 Kryteria wystawiania ocen cząstkowych dla uczniów bez niepełnosprawności i 
uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 
 

a) Prace klasowe – całogodzinne sprawdziany zawierające pytania zamknięte lub 
otwarte o różnym poziomie trudności. 

0-29% - niedostateczny 
30-50% - dopuszczający 
51-74% - dostateczny 
75-89% - dobry 
90-95% - bardzo dobry 
96-100% - celujący 
 

b) Kartkówki – krótkie (10-20 minutowe) sprawdziany z zakresu maksymalnie trzech 
lekcji zawierające pytania o różnym stopniu trudności. 

Zgodnie z kryteriami prac klasowych lub przy 6 punktach do zdobycia ocena taka jak 
ilość zdobytych punktów. 
 
c) Prace domowe – zadania rozwiązywane w zeszytach przedmiotowych dotyczące 

materiału z jednej lekcji lub karty pracy utrwalające wiadomości zdobyte na kilku 
lekcjach. 

 
Formy sprawdzania prac domowych: 

 Głośne przeczytanie wykonanej pracy domowej przez ucznia i samokontrola 
pozostałych uczniów 

 Sprawdzenie trzech kolejnych prac domowych i wystawienie oceny. 
 Odpowiedź przy tablicy z ostatniej pracy domowej. 
 Kartkówka z pracy domowej. 

Kryteria oceny z pracy domowej tak jak za kartkówkę. 
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d) Odpowiedzi ustne  
Podczas odpowiedzi brany  jest pod uwagę stopień opanowania i rozumienia materiału 
ujętego w wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny stanowiących załącznik do 
PSO oraz poprawność rozumowania i forma wypowiedzi. 
 

Kryteria ocen. 
 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy nawet z pomocą nauczyciela, nie 

udziela poprawnej odpowiedzi na pytanie o niewielkim stopniu trudności,. 
 Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy z pomocą nauczyciela udziela 

poprawnej odpowiedzi na pytanie o niewielkim stopniu trudności . 
 Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy zna i rozumie podstawowe prawa 

fizyczne, rozumie teksty sformułowane w języku fizyki i potrzebuje tylko 
niewielkiej pomocy przy prostych pytaniach. Wykazuje tylko częściową 
samodzielność. 

 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy prawidłowo wykorzystuje poznane własności 
i wzory, potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe problemy, prawidłowo 
formułuje wnioski. 

 Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy prawidłowo przeprowadza 
rozumowanie w nowej sytuacji, samodzielnie udziela pełnej odpowiedzi 
wykorzystując poznane zależności fizyczne. 

 Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy prawidłowo odpowie na pytanie 
wymagające twórczego wykorzystania posiadanych wiadomości  np. pytanie 
pochodzące z konkursów przedmiotowych. 

 
e) Przeprowadzanie doświadczeń -  ocenia się planowanie  i projektowanie pomiarów, 

dobór przyrządów, przeprowadzenie doświadczenia, opis jego przebiegu i 
interpretację wyników. 

 
Kryteria ocen 

 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy mimo zachęty nie bierze udziału w 
przeprowadzanym przez grupę doświadczeniu. 

 Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy z pomocą nauczyciela przeprowadza 
prosty pomiar, ale nie podejmuje próby opracowania wyników i nie wyciąga 
samodzielnie wniosków . 

 Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy przeprowadza pomiar pod kierunkiem 
nauczyciela, buduje proste zestawy badawcze. Z pomocą nauczyciela opisuje 
doświadczenie i formułuje wnioski. 

 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy samodzielnie dobiera metodę i technikę 
pomiaru. Opisuje samodzielnie doświadczenie i formułuje wnioski. Pomiary 
zapisuje z niepewnością pomiarową i dostrzega potrzebę powtórzenia pomiaru. 

 Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy samodzielnie formułuje cele badań, 
planuje eksperyment i sprawnie przeprowadza badanie. Rejestruje przebieg 
doświadczenia interpretuje dane i wyciąga wnioski.  

 Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy samodzielnie formułuje cele badań i 
planuje eksperyment, szacuje niepewność wyznaczania badanej wielkości 
złożonej. Potrafi przedyskutować sposób przeprowadzenia pomiary i jego wyniki. 
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f) Praca na lekcji jest oceniana na wybranych lekcjach, po wcześniejszej zapowiedzi. 
Uczeń jest oceniany z uwzględnieniem zaangażowanie w budowanie atmosfery 
pracy, częstotliwość zgłaszania się na lekcji i trafności udzielanych odpowiedzi. 

 
Kryteria ocen 
 

 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy mimo uwag nauczyciela przeszkadza w 
sprawnym przebiegu lekcji, nie wykonuje poleceń i jest  nie przygotowany. 

 Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy pracuje na lekcji niechętnie i wymaga 
stałej uwagi nauczyciela, potrzebuje zachęty przy sporządzaniu notatki. 

 Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy wykonuje polecenia nauczyciela, sporządza 
notatkę poprawnie zapisując wyjaśnione rozwiązania. Odpowiada poprawnie na łatwe 
pytania ale sam nie zgłasza się do odpowiedzi. 

 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy aktywnie bierze udział w lekcji i chętnie dzieli się 
wiedzą dotyczącą typowych zagadnień lub zapytany przez nauczyciela odpowiada na 
złożone pytanie.  

 Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy wyróżnia się pracą na lekcji, podejmuje 
się rozwiązywania większości problemów i chętnie dzieli się wiedzą pomagając innym 
w zrozumieniu poruszanych zagadnień. 

 Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy dodatkowo oprócz wymagań na ocenę bardzo 
dobrą rozwiąże trudne zadania dodatkowe lub wykaże się twórczym podejściem do 
poruszanych problemów. 

 
g) Ocena za aktywność wystawiana jest okazjonalnie, gdy uczeń wyróżnia się pracą na 

lekcji lub cyklu lekcji  dotyczących podobnych zagadnień albo aktywną i twórczą pracą 
w grupie albo szczególnym  zaangażowaniem w rozwiązywaniu zadań. Jest to ocena 
dodatkowa i uczeń może jej nie przyjąć, o ile propozycja nauczyciela go nie 
satysfakcjonuje. 

 
Kryteria ocen 
 

 Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy odpowiedział odkrywczo na nietypowe pytanie 
wymagające zastosowania wiedzy z różnych działów  lub rozwiązał trudne zadanie 
samodzielnie i poprawnie. 

 Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy kilkakrotnie zgłaszał i udzielał 
prawidłowych odpowiedzi na trudne pytania lub rozwiązał zadanie wymagające kilku 
etapów rozumowania. 

 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy kilkakrotnie udzielał odpowiedzi na typowe 
pytania lub samodzielnie rozwiązał zadanie wymagające dwóch etapów rozumowania. 

 Nie przewiduje się wystawiania za aktywność ocen niższych niż dobra. 
 
h) Prace dodatkowe –  w formie zestawów zadań  o zróżnicowanym poziomie trudności 

oceniane są tak jak prace klasowe: 
 96-100% - celujący 
90-95% - bardzo dobry 
75-89% - dobry 
51-74% - dostateczny 
30-50% - dopuszczający 
Prace dodatkowe są dobrowolne i nie przewiduje się z nich ocen niedostatecznych.  
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i) Prace długoterminowe – zadawane będą zależnie od potrzeb. 
Prace długoterminowe (projekty indywidualne i grupowe) będą oceniane z 
uwzględnieniem następujących kryteriów:  

 wyboru tematu (1p) i jego oryginalności,  
 zgodności  z tematem i zawartości merytorycznej (2p),  
 poprawności(1p) , 
 wykorzystania technik multimedialnych(1p)  
 staranności wykonania (1p). 

Prace otrzymuję ocenę zgodną z ilością uzyskanych punktów. 
 
3.2 Kryteria wystawiania ocen cząstkowych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim. 
 
 Wymagania edukacyjne  dla uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno - 
pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w 
stopniu lekkim są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych 
uczniów.  
 
a) Prace klasowe – całogodzinne sprawdziany zawierające pytania zamknięte lub otwarte o 

różnym poziomie trudności z zakresu wiadomości i umiejętności przydatnych w życiu 
codziennym i koniecznych do dalszego kształcenia. 
0-29% - niedostateczny 
30-50% - dopuszczający 
51-74% - dostateczny 
75-89% - dobry 
90-95% - bardzo dobry 
96-100% - celujący 

 
b) Kartkówki – krótkie (10-20 minutowe) sprawdziany z podanego wcześniej zakresu 

zawierające pytania o różnym stopniu trudności. Oceniane są zgodnie z kryteriami prac 
klasowych lub przy 6 punktach do zdobycia ocena taka jak ilość zdobytych punktów. 

 
c) Prace domowe – zadania rozwiązywane w zeszytach przedmiotowych dotyczące 

materiału z jednej lekcji lub karty pracy utrwalające wiadomości zdobyte na kilku 
lekcjach. 
- Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie podjął próby odrobienia trzech 

kolejnych prac domowych. 
- Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który podjął próbę odrobienia co najmniej 

jednej z trzech kolejnych prac domowych. 
- Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który podjął próbę odrobienia trzech kolejnych 

prac domowych, ale jego rozwiązania zawierają  błędy. 
- Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który podjął próbę odrobienia trzech kolejnych prac 

domowych i przynajmniej jedno rozwiązanie zawiera tylko drobne usterki. 
- Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który odrobił trzy kolejne prace domowe, ale 

jego rozwiązania zawierają  usterki. 
- Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który poprawnie odrobił trzy kolejne pracę domowe. 
 

d) Odpowiedzi ustne  
Podczas odpowiedzi brana  jest pod uwagę przede wszystkim samodzielność ucznia oraz 
poprawność rozumowania. 
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Kryteria ocen. 

 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy nawet z dużą pomocą nauczyciela, 
nie udziela poprawnej odpowiedzi na pytanie o niewielkim stopniu trudności,. 

 Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy z dużą pomocą nauczyciela udziela 
poprawnej odpowiedzi na pytanie o niewielkim stopniu trudności . 

 Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy z pomocą nauczyciela udziela 
poprawnej odpowiedzi na pytanie o niewielkim stopniu trudności . 

 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy samodzielnie udziela poprawnej odpowiedzi 
na pytanie o niewielkim stopniu trudności . 

 Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy z niewielką pomocą nauczyciela 
udziela poprawnej odpowiedzi na typowe pytanie. 

 Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy samodzielnie udziela poprawnej 
odpowiedzi na typowe pytanie. 

 
e) Przeprowadzanie doświadczeń -  ocenia się planowanie  i projektowanie pomiarów, 

dobór przyrządów, przeprowadzenie doświadczenia, opis jego przebiegu i interpretację 
wyników. 

 
Kryteria ocen 

 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy mimo pomocy nauczyciela nie 
wykonuje pojedynczego pomiaru wskazanym przyrządem. 

 Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy z pomocą nauczyciela wykonuje 
pojedynczy pomiar wskazanym przyrządem. 

 Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy samodzielnie wykonuje pojedynczy 
pomiar wskazanym przyrządem. 

 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy wykonuje pojedynczy pomiar samodzielnie 
wybranym  przyrządem. 

 Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy wykonuje pojedynczy pomiar 
odpowiednim przyrządem i podaje wynik pomiaru z niepewnością pomiarową. 

 Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy wykonuje kilka pomiarów odpowiednim 
przyrządem, zapisuje wyniki z niepewnością pomiarową i na tej podstawie 
formułuje wniosek. 

 
f) Prace dodatkowe  zadawane są na życzenie ucznia lub opiekunów w formie zgodnej z 

oczekiwaniami. Nauczyciel proponując pracę dodatkową uzgadnia termin wykonania i 
kryteria oceny z uczniem lub opiekunami. 

 
g) Praca na lekcji jest oceniana na wybranych lekcjach, po wcześniejszej zapowiedzi. Uczeń 

jest oceniany z uwzględnieniem zaangażowanie w budowanie atmosfery pracy, 
samodzielności i trafności udzielanych odpowiedzi. 

 
Kryteria ocen 
 

 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy mimo zachęty nauczyciela nie podejmuje 
prób wykonywania poleceń. 

 Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy pracuje na lekcji niechętnie i wymaga 
dużej pomocy nauczyciela. 

 Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy pracuje chętnie korzystając z pomocy 
nauczyciela. 
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 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy pracuje chętnie korzystając z niewielkiej pomocy 
nauczyciela. 

 Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy pracuje chętnie i część poruszanych 
zagadnień opracował samodzielnie. 

 Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy pracuje chętnie i większość poruszanych 
zagadnień opracował samodzielnie. 

 
j) Ocena za aktywność wystawiana jest okazjonalnie, gdy uczeń wyróżnia się pracą na 

lekcji lub cyklu lekcji  dotyczących podobnych zagadnień. Jest to ocena dodatkowa i 
uczeń może jej nie przyjąć, o ile propozycja nauczyciela go nie satysfakcjonuje. 

 
Kryteria ocen 
 

 Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy samodzielnie odpowiedział na nietypowe 
pytanie wymagające zastosowania wiadomości z poprzedniej lekcji. 

 Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy kilkakrotnie udzielał prawidłowych 
odpowiedzi na typowe pytania a pomoc nauczyciela była niewielka. 

 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy kilkakrotnie udzielał z pomocą nauczyciela 
odpowiedzi na typowe pytania. 

 Nie przewiduje się wystawiania za aktywność ocen niższych niż dobra. 
 

 
4.    Sposoby poprawiania ocen za prace pisemne i domowe. 

 Uczeń może poprawiać jednorazowo ocenę  niedostateczną, dopuszczającą lub 
dostateczną z  pracy klasowej w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od 
podania ocen. W szczególnych przypadkach ( zdarzenia losowe) uczeń może 
poprawiać ocenę dobrą. 

 Oceny niedostateczne i dopuszczające z kartkówek uczeń może poprawić w 
terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od podania ocen. W szczególnych 
przypadkach ( zdarzenia losowe) uczeń może poprawiać ocenę dostateczną lub 
dobrą. 

 W przypadku uzyskania niesatysfakcjonujacej ucznia oceny za prace domowe lub 
długoterminowe sposób poprawy i termin ustalony zostanie z nauczycielem. 

 
Uwaga: nauczyciel wpisuje do dziennika obie oceny – pierwotną i uzyskaną z poprawy – a 
przy wystawianiu oceny semestralnej bierze pod uwagę lepszą. Częstotliwość poprawiania 
ocen ma wpływ na ocenę za pracę na lekcjach. 
 
5.     Kryteria wystawiania oceny semestralnej/rocznej i sposoby uzyskiwania oceny 
wyższej niż przewidywana ocena semestralna/ roczna zawarte są w Statucie Szkoły. 
 
6.        Za szczególne osiągnięcia podczas konkursów uczeń może otrzymać ocenę 
celującą śródroczną lub roczną. 
 
6.     Sposoby informowania uczniów i opiekunów o pracy i postępach ucznia. 

 Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i rodziców o wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

 Wszystkie oceny są jawne i podawane na bieżąco. 
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 Prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, a rodzice w kontaktach 
indywidualnych. Prace klasowe są przechowywane do końca roku szkolnego. 

 Nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej ocenie semestralnej/ rocznej 2 tygodnie 
przed jej wystawieniem. 

 O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia i wychowawcę klasy 
na miesiąc przed klasyfikacją. Tryb informowania rodziców jest zawarty w Statucie 
Szkoły. 

 
7.     Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania odbywa się na koniec roku szkolnego 
oraz na zakończenie każdego cyklu edukacyjnego. 
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