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Przedmiotowy system oceniania 

 

 

 Zasady ogólne: 

1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe – na stopień dostateczny i bardzo łatwe – na stopień dopuszczający); 
niektóre czynności ucznia mogą być wspomagane przez nauczyciela (np. wykonywanie doświadczeń, rozwiązywanie problemów, przy czym na stopień dostateczny 
uczeń wykonuje je pod kierunkiem nauczyciela, na stopień dopuszczający – przy pomocy nauczyciela lub innych uczniów).  

2. Czynności wymagane na poziomach wymagań wyższych niż poziom podstawowy uczeń powinien wykonać samodzielnie (na stopień dobry – niekiedy może jeszcze 
korzystać z niewielkiego wsparcia nauczyciela).  

3. W przypadku wymagań na stopnie wyższe niż dostateczny uczeń wykonuje zadania dodatkowe (na stopień dobry – umiarkowanie trudne; na stopień bardzo dobry – 
trudne).  

4. Wymagania umożliwiające uzyskanie stopnia celującego obejmują wymagania na stopień bardzo dobry, a ponadto wykraczające poza obowiązujący program na-
uczania (uczeń jest twórczy, rozwiązuje zadania problemowe w sposób niekonwencjonalny, potrafi dokonać syntezy wiedzy i na tej podstawie sformułować hipotezy 
badawcze i zaproponować sposób ich weryfikacji, samodzielnie prowadzi badania o charakterze naukowym, z własnej inicjatywy pogłębia swoją wiedzę, korzystając 
z różnych źródeł, poszukuje zastosowań wiedzy w praktyce, dzieli się swoją wiedzą z innymi uczniami, osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych).  

 
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.  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny)  

SymbolemR oznaczono treści spoza podstawy programowej 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ 

Uczeń: 

 określa, czym zajmuje się fizyka 

 wymienia podstawowe metody 

badań stosowane w fizyce 

 rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne 

i substancja  

 oraz podaje odpowiednie przy-

kłady 

 przelicza jednostki czasu (sekun-

da, minuta, godzina) 

 wybiera właściwe przyrządy 

pomiarowe (np. do pomiaru 

długości, czasu) 

 oblicza wartość średnią wyników 

pomiaru (np. długości, czasu) 

 wyodrębnia z tekstów, tabel 

i rysunków informacje kluczowe 

 przestrzega zasad 

bezpieczeństwa podczas 

wykonywania obserwacji, 

pomiarów i doświadczeń 

 wymienia i rozróżnia rodzaje 

oddziaływań (elektrostatyczne, 

grawitacyjne, magnetyczne, 

mechaniczne) oraz podaje 

przykłady oddziaływań  

Uczeń: 

 podaje przykłady powiązań fizyki z życiem codzien-

nym, techniką, medycyną oraz innymi dziedzinami 

wiedzy 

 rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświad-

czenie 

 rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, 

doświadczenie 

 wyjaśnia, co to są wielkości fizyczne i na czym pole-

gają pomiary wielkości fizycznych; rozróżnia pojęcia 

wielkość fizyczna i jednostka danej wielkości 

 charakteryzuje układ jednostek SI 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, 

mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-) 

 przeprowadza wybrane pomiary i doświadczenia, 

korzystając z ich opisów (np. pomiar długości ołów-

ka, czasu staczania się ciała po pochylni) 

 wyjaśnia, dlaczego żaden pomiar nie jest idealnie 

dokładny i co to jest niepewność pomiarowa oraz 

uzasadnia, że dokładność wyniku pomiaru nie może 

być większa niż dokładność przyrządu pomiarowego 

 wyjaśnia, w jakim celu powtarza się pomiar kilka 

razy, a następnie z uzyskanych wyników oblicza 

średnią 

 wyjaśnia, co to są cyfry znaczące 

 zaokrągla wartości wielkości fizycznych do podanej 

Uczeń: 

 podaje przykłady wielkości fizycznych wraz 

z ich jednostkami w układzie SI; zapisuje 

podstawowe wielkości fizyczne (posługując 

się odpowiednimi symbolami) wraz 

z jednostkami (długość, masa, temperatura, 

czas) 

 szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku 

pomiaru, np. długości, czasu 

 wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla 

wyniku pomiaru lub doświadczenia 

 posługuje się pojęciem niepewności 

pomiarowej; zapisuje wynik pomiaru wraz 

z jego jednostką oraz z uwzględnieniem 

informacji o niepewności  

 wykonuje obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności pomiaru lub danych 

  R klasyfikuje podstawowe oddziaływania 

występujące w przyrodzie 

 opisuje różne rodzaje oddziaływań 

 wyjaśnia, na czym polega wzajemność 

oddziaływań 

 porównuje siły na podstawie ich wektorów 

 oblicza średnią siłę i zapisuje wynik zgodnie 

Uczeń: 

 podaje przykłady osiągnięć 

fizyków cennych dla rozwoju 

cywilizacji (współczesnej 

techniki i technologii) 

 wyznacza niepewność 

pomiarową przy pomiarach 

wielokrotnych 

 przewiduje skutki różnego 

rodzaju oddziaływań 

 podaje przykłady rodzajów 

i skutków oddziaływań 

(bezpośrednich 

i na odległość) inne niż 

poznane na lekcji 

 szacuje niepewność 

pomiarową wyznaczonej 

wartości średniej siły  

 buduje siłomierz według 

własnego projektu i wyznacza 

przy jego użyciu wartość siły 

 wyznacza i rysuje siłę 

równoważącą kilka sił 

działających wzdłuż tej samej 

prostej o różnych zwrotach, 

określa jej cechy 
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 podaje przykłady skutków 

oddziaływań w życiu codziennym 

 posługuje się pojęciem siły jako 

miarą oddziaływań 

 wykonuje doświadczenie 

(badanie rozciągania gumki lub 

sprężyny), korzystając z jego 

opisu 

 posługuje się jednostką siły; 

wskazuje siłomierz jako przyrząd 

służący do pomiaru siły 

 odróżnia wielkości skalarne 

(liczbowe) od wektorowych 

i podaje odpowiednie przykłady 

 rozpoznaje i nazywa siłę ciężkości 

 rozpoznaje i nazywa siły ciężkości 

i sprężystości 

 rozróżnia siłę wypadkową i siłę 

równoważącą 

 określa zachowanie się ciała 

w przypadku działania na nie sił 

równoważących się 

liczby cyfr znaczących 

 wykazuje na przykładach, że oddziaływania są wza-

jemne 

 wymienia i rozróżnia skutki oddziaływań (statyczne 

i dynamiczne) 

 odróżnia oddziaływania bezpośrednie i na odległość, 

podaje odpowiednie przykłady tych oddziaływań 

 stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego 

(wektor); wskazuje wartość, kierunek i zwrot wekto-

ra siły 

 przedstawia siłę graficznie (rysuje wektor siły) 

 doświadczalnie wyznacza wartość siły za pomocą 

siłomierza albo wagi analogowej lub cyfrowej (mie-

rzy wartość siły za pomocą siłomierza) 

 zapisuje wynik pomiaru siły wraz z jej jednostką oraz 

z uwzględnieniem informacji o niepewności 

 wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla dwóch sił 

o jednakowych kierunkach 

 opisuje i rysuje siły, które się równoważą 

 określa cechy siły wypadkowej dwóch sił działają-

cych wzdłuż tej samej prostej i siły równoważącej 

inną siłę 

 podaje przykłady sił wypadkowych i równoważących 

się z życia codziennego 

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie różnego rodzaju oddziaływań, 

 badanie cech sił, wyznaczanie średniej siły, 

 wyznaczanie siły wypadkowej i siły równoważącej 

za pomocą siłomierza, korzystając z opisów do-

świadczeń 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności pomiaru lub danych 

 buduje prosty siłomierz i wyznacza przy jego 

użyciu wartość siły, korzystając z opisu 

doświadczenia 

 szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku 

pomiaru siły 

 wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla kilku sił 

o jednakowych kierunkach; określa jej cechy 

 określa cechy siły wypadkowej kilku (więcej 

niż dwóch) sił działających wzdłuż tej samej 

prostej 

 rozwiązuje zadania bardziej złożone, ale 

typowe dotyczące treści rozdziału: Pierwsze 

spotkanie z fizyką  

 selekcjonuje informacje uzyskane z różnych 

źródeł, np. na lekcji, z podręcznika, 

z literatury popularnonaukowej, z internetu  

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstu: Jak mierzono czas i jak 

mierzy się go obecnie lub innego 

 

 rozwiązuje zadania złożone, 

nietypowe dotyczące treści 

rozdziału: Pierwsze spotkanie 

z fizyką 
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 opisuje przebieg przeprowadzonego doświadczenia 

(wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania, 

wskazuje rolę użytych przyrządów, ilustruje wyniki) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje klu-

czowe dla opisywanego problemu  

 rozwiązuje proste zadania dotyczące treści 

rozdziału: Pierwsze spotkanie z fizyką 

 wyznaczanie siły wypadkowej i siły równoważącej za 

pomocą siłomierza, korzystając z opisów doświad-

czeń 

 opisuje przebieg przeprowadzonego doświadczenia 

(wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania, 

wskazuje rolę użytych przyrządów, ilustruje wyniki) 

 rozwiązuje proste zadania dotyczące treści rozdzia-

łu: Pierwsze spotkanie z fizyką 

II. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII 

Uczeń: 

 podaje przykłady zjawisk świad-

czące o cząsteczkowej budowie 

materii  

 posługuje się pojęciem napięcia 

powierzchniowego 

 podaje przykłady występowania 

napięcia powierzchniowego wo-

dy 

 określa wpływ detergentu 

na napięcie powierzchniowe wo-

dy 

 wymienia czynniki zmniejszające 

Uczeń: 

 podaje podstawowe założenia cząsteczkowej teorii 

budowy materii 

  R podaje przykłady zjawiska dyfuzji w przyrodzie 

i w życiu codziennym 

 posługuje się pojęciem oddziaływań międzycząstecz-

kowych; odróżnia siły spójności od sił przylegania, 

rozpoznaje i opisuje te siły 

 wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady 

zjawisk opisywanych za pomocą oddziaływań mię-

dzycząsteczkowych (sił spójności i przylegania) 

 wyjaśnia napięcie powierzchniowe jako skutek dzia-

łania sił spójności 

Uczeń: 

 posługuje się pojęciem hipotezy 

 wyjaśnia zjawisko zmiany objętości cieczy 

w wyniku mieszania się, opierając się 

na doświadczeniu modelowym 

  R wyjaśnia, na czym polega zjawisko dyfuzji 

i od czego zależy jego szybkość 

  R wymienia rodzaje menisków; opisuje wy-

stępowanie menisku jako skutek oddziaływań 

międzycząsteczkowych 

  R na podstawie widocznego menisku danej 

cieczy w cienkiej rurce określa, czy większe są 

siły przylegania czy siły spójności 

 Uczeń: 

 uzasadnia kształt spadającej 

kropli wody 

 projektuje i przeprowadza 

doświadczenia (inne niż opi-

sane w podręczniku) wykazu-

jące cząsteczkową budowę 

materii 

 projektuje i wykonuje do-

świadczenie potwierdzające 

istnienie napięcia powierzch-

niowego wody 

 projektuje i wykonuje do-



 
 

 

 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

napięcie powierzchniowe wody 

i wskazuje sposoby ich wykorzy-

stywania w codziennym życiu 

człowieka 

 rozróżnia trzy stany skupienia 

substancji; podaje przykłady ciał 

stałych, cieczy, gazów 

 rozróżnia substancje kruche, 

sprężyste i plastyczne; podaje 

przykłady ciał plastycznych, sprę-

żystych, kruchych 

 posługuje się pojęciem masy oraz 

jej jednostkami, podaje jej jed-

nostkę w układzie SI 

 rozróżnia pojęcia: masa, ciężar 

ciała 

 posługuje się pojęciem siły cięż-

kości, podaje wzór na ciężar 

 określa pojęcie gęstości; podaje 

związek gęstości z masą 

i objętością oraz jednostkę gęsto-

ści w układzie SI 

 posługuje się tabelami wielkości 

fizycznych w celu odszukania gę-

stości substancji; porównuje gę-

stości substancji 

 wyodrębnia z tekstów, tabel 

i rysunków informacje kluczowe 

 mierzy: długość, masę, objętość 

cieczy; wyznacza objętość do-

 doświadczalnie demonstruje zjawisko napięcia po-

wierzchniowego, korzystając z opisu 

 ilustruje istnienie sił spójności i w tym kontekście 

opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego 

(na wybranym przykładzie) 

 ilustruje działanie sił spójności na przykładzie me-

chanizmu tworzenia się kropli; tłumaczy formowanie 

się kropli w kontekście istnienia sił spójności 

 charakteryzuje ciała sprężyste, plastyczne i kruche; 

posługuje się pojęciem siły sprężystości 

 opisuje budowę mikroskopową ciał stałych, cieczy 

i gazów (strukturę mikroskopową substancji 

w różnych jej fazach) 

 określa i porównuje właściwości ciał stałych, cieczy 

i gazów 

 analizuje różnice gęstości (ułożenia cząsteczek) sub-

stancji w różnych stanach skupienia wynikające 

z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów 

 stosuje do obliczeń związek między siłą ciężkości, 

masą i przyspieszeniem grawitacyjnym  

 oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności danych 

 posługuje się pojęciem gęstości oraz jej jednostkami 

 stosuje do obliczeń związek gęstości z masą 

i objętością 

 wyjaśnia, dlaczego ciała zbudowane z różnych sub-

stancji mają różną gęstość 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, 

mili-, centy-, dm-, kilo-, mega-); przelicza jednostki: 

 wyjaśnia, że podział na ciała sprężyste, pla-

styczne i kruche jest podziałem nieostrym; 

posługuje się pojęciem twardości minerałów 

 analizuje różnice w budowie mikroskopowej 

ciał stałych, cieczy i gazów; posługuje się po-

jęciem powierzchni swobodnej 

 analizuje różnice gęstości substancji 

w różnych stanach skupienia wynikające 

z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy 

i gazów (analizuje zmiany gęstości przy zmia-

nie stanu skupienia, zwłaszcza w przypadku 

przejścia z cieczy w gaz, i wiąże to ze zmia-

nami w strukturze mikroskopowej) 

 wyznacza masę ciała za pomocą wagi labora-

toryjnej; szacuje rząd wielkości spodziewane-

go wyniku  

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie wpływu detergentu na napięcie 

powierzchniowe, 

 badanie, od czego zależy kształt kropli, 

korzystając z opisów doświadczeń i prze-

strzegając zasad bezpieczeństwa; formułuje 

wnioski 

 planuje doświadczenia związane 

z wyznaczeniem gęstości cieczy oraz ciał sta-

łych o regularnych i nieregularnych kształtach 

 szacuje wyniki pomiarów; ocenia wyniki do-

świadczeń, porównując wyznaczone gęstości 

z odpowiednimi wartościami tabelarycznymi 

 rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej 

świadczenia wykazujące wła-

ściwości ciał stałych, cieczy 

i gazów 

 projektuje doświadczenia 

związane z wyznaczeniem gę-

stości cieczy oraz ciał stałych 

o regularnych 

i nieregularnych kształtach  

 rozwiązuje nietypowe (złożo-

ne) zadania, (lub problemy) 

dotyczące treści rozdziału: 

Właściwości i budowa materii 

(z zastosowaniem związku 

między siłą ciężkości, masą 

i przyspieszeniem grawitacyj-

nym (wzoru na ciężar) oraz 

związku gęstości z masą 

i objętością) 

 realizuje projekt: Woda – 

białe bogactwo (lub inny 

związany z treściami rozdzia-

łu: Właściwości i budowa ma-

terii)) 
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wolnego ciała za pomocą cylindra 

miarowego 

 przeprowadza doświadczenie 

(badanie zależności wskazania 

siłomierza od masy obciążników), 

korzystając z jego opisu; opisuje 

wyniki i formułuje wnioski 

 opisuje przebieg przeprowadzo-

nych doświadczeń 

masy, ciężaru, gęstości 

 rozpoznaje zależność rosnącą bądź malejącą 

na podstawie danych (wyników doświadczenia); roz-

poznaje proporcjonalność prostą oraz posługuje się 

proporcjonalnością prostą 

 wyodrębnia z tekstów lub rysunków informacje klu-

czowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu  

 przeprowadza doświadczenia: 

 wykazanie cząsteczkowej budowy materii, 

 badanie właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, 

 wykazanie istnienia oddziaływań międzycząstecz-

kowych, 

 wyznaczanie gęstości substancji, z jakiej wykonany 

jest przedmiot o kształcie regularnym za pomocą 

wagi i przymiaru lub o nieregularnym kształcie za 

pomocą wagi, cieczy i cylindra miarowego oraz wy-

znaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi i cylindra 

miarowego,  

korzystając z opisów doświadczeń i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; przedstawia wyniki 

i formułuje wnioski 

 posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej; 

zapisuje wynik pomiaru wraz z jego jednostką oraz 

z uwzględnieniem informacji o niepewności 

 rozwiązuje typowe zadania lub problemy dotyczące 

treści rozdziału: Właściwości i budowa materii (stosu-

je związek między siłą ciężkości, masą 

i przyspieszeniem grawitacyjnym oraz korzysta ze 

związku gęstości z masą i objętością) 

złożone, ale typowe, dotyczące treści rozdzia-

łu: Właściwości i budowa materii 

(z zastosowaniem związku między siłą ciężko-

ści, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym 

(wzoru na ciężar) oraz ze związku gęstości 

z masą i objętością) 
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III. HYDROSTATYKA I AEROSTATYKA 

Uczeń: 

 rozpoznaje i nazywa siły ciężkości 

i nacisku, podaje ich przykłady 

w różnych sytuacjach praktycz-

nych (w otaczającej rzeczywisto-

ści); wskazuje przykłady z życia 

codziennego obrazujące działanie 

siły nacisku 

 rozróżnia parcie i ciśnienie 

 formułuje prawo Pascala, podaje 

przykłady jego zastosowania  

 wskazuje przykłady występowa-

nia siły wyporu w otaczającej rze-

czywistości i życiu codziennym 

 wymienia cechy siły wyporu, 

ilustruje graficznie siłę wyporu 

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie zależności ciśnienia 

od pola powierzchni, 

 badanie zależności ciśnienia 

hydrostatycznego od wysokości 

słupa cieczy, 

 badanie przenoszenia w cieczy 

działającej na nią siły ze-

wnętrznej, 

 badanie warunków pływania 

ciał,  

korzystając z opisów doświad-

Uczeń: 

 posługuje się pojęciem parcia (nacisku) 

 posługuje się pojęciem ciśnienia wraz z jego jed-

nostką w układzie SI 

 posługuje się pojęciem ciśnienia w cieczach i gazach 

wraz z jego jednostką; posługuje się pojęciem ci-

śnienia hydrostatycznego i atmosferycznego 

 doświadczalnie demonstruje:  

 zależność ciśnienia hydrostatycznego 

od wysokości słupa cieczy, 

 istnienie ciśnienia atmosferycznego, 

 prawo Pascala, 

 prawo Archimedesa (na tej podstawie analizuje 

pływanie ciał) 

 posługuje się prawem Pascala, zgodnie z którym 

zwiększenie ciśnienia zewnętrznego powoduje jed-

nakowy przyrost ciśnienia w całej objętości cieczy 

lub gazu 

 wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady 

zjawisk opisywanych za pomocą praw i zależności 

dotyczących ciśnienia hydrostatycznego 

i atmosferycznego 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności (centy-, 

hekto-, kilo-, mega-); przelicza jednostki ciśnienia 

 stosuje do obliczeń:  

 związek między parciem a ciśnieniem, 

 związek między ciśnieniem hydrostatycznym 

a wysokością słupa cieczy i jej gęstością;  

Uczeń: 

 wymienia nazwy przyrządów służących 

do pomiaru ciśnienia 

 wyjaśnia zależność ciśnienia atmosferycznego 

od wysokości nad poziomem morza 

 opisuje znaczenie ciśnienia hydrostatycznego 

i ciśnienia atmosferycznego w przyrodzie 

i w życiu codziennym 

  Ropisuje paradoks hydrostatyczny 

 opisuje doświadczenie Torricellego 

 opisuje zastosowanie prawa Pascala w prasie 

hydraulicznej i hamulcach hydraulicznych 

 wyznacza gęstość cieczy, korzystając z prawa 

Archimedesa 

 rysuje siły działające na ciało, które pływa 

w cieczy, tkwi w niej zanurzone lub tonie; wy-

znacza, rysuje i opisuje siłę wypadkową 

 wyjaśnia, kiedy ciało tonie, kiedy pływa czę-

ściowo zanurzone w cieczy i kiedy pływa cał-

kowicie w niej zanurzone na podstawie pra-

wa Archimedesa, posługując się pojęciami siły 

ciężkości i gęstości 

 planuje i przeprowadza doświadczenie w celu 

zbadania zależności ciśnienia od siły nacisku 

i pola powierzchni; opisuje jego przebieg 

i formułuje wnioski 

 projektuje i przeprowadza doświadczenie 

potwierdzające słuszność prawa Pascala dla 

Uczeń: 

 uzasadnia, kiedy ciało tonie, 

kiedy pływa częściowo zanu-

rzone w cieczy i kiedy pływa 

całkowicie w niej zanurzone, 

korzystając z wzorów na siły 

wyporu i ciężkości oraz gę-

stość 

 rozwiązuje złożone, nietypo-

we zadania (problemy) doty-

czące treści rozdziału: Hydro-

statyka i aerostatyka 

(z wykorzystaniem: zależności 

między ciśnieniem, parciem 

i polem powierzchni, związku 

między ciśnieniem hydrosta-

tycznym a wysokością słupa 

cieczy i jej gęstością, prawa 

Pascala, prawa Archimedesa, 

warunków pływania ciał) 

 posługuje się informacjami 

pochodzącymi z analizy prze-

czytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych) doty-

czących wykorzystywania 

prawa Pascala w otaczającej 

rzeczywistości i w życiu co-

dziennym 
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czeń i przestrzegając zasad bez-

pieczeństwa, formułuje wnioski 

 przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności (mili-, centy-, 

kilo-, mega-) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków 

informacje kluczowe 

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby 

cyfr znaczących wynikającej z danych  

 analizuje siły działające na ciała zanurzone 

w cieczach lub gazach, posługując się pojęciem siły 

wyporu i prawem Archimedesa  

 oblicza wartość siły wyporu dla ciał zanurzonych 

w cieczy lub gazie 

 podaje warunki pływania ciał: kiedy ciało tonie, 

kiedy pływa częściowo zanurzone w cieczy i kiedy 

pływa całkowicie zanurzone w cieczy 

 opisuje praktyczne zastosowanie prawa Archimede-

sa i warunków pływania ciał; wskazuje przykłady 

wykorzystywania w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy 

przeczytanych tekstów (w tym popularnonauko-

wych) dotyczących pływania ciał 

 wyodrębnia z tekstów lub rysunków informacje 

kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu  

 przeprowadza doświadczenia: 

 wyznaczanie siły wyporu, 

 badanie, od czego zależy wartość siły wyporu 

i wykazanie, że jest ona równa ciężarowi wypartej 

cieczy,  

korzystając z opisów doświadczeń i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; zapisuje wynik pomiaru wraz 

z jego jednostką oraz z uwzględnieniem informacji 

o niepewności; wyciąga wnioski i formułuje prawo 

Archimedesa  

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy 

cieczy lub gazów, opisuje jego przebieg oraz 

analizuje i ocenia wynik; formułuje komuni-

kat o swoim doświadczeniu 

 rozwiązuje typowe zadania obliczeniowe 

z wykorzystaniem warunków pływania ciał; 

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zacho-

waniem liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności danych  

 rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej 

złożone, ale typowe dotyczące treści rozdzia-

łu: Hydrostatyka i aerostatyka 

(z wykorzystaniem: zależności między ciśnie-

niem, parciem i polem powierzchni, prawa 

Pascala, prawa Archimedesa) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym popu-

larnonaukowych) dotyczących ciśnienia hy-

drostatycznego i atmosferycznego oraz pra-

wa Archimedesa, a w szczególności informa-

cjami pochodzącymi z analizy tekstu: Podci-

śnienie, nadciśnienie i próżnia 
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dotyczące treści rozdziału: - Hydrostatyka 

i aerostatyka (z wykorzystaniem: zależności między 

ciśnieniem, parciem i polem powierzchni, związku 

między ciśnieniem hydrostatycznym a wysokością 

słupa cieczy i jej gęstością, prawa Pascala, prawa Ar-

chimedesa, warunków pływania ciał) 

IV. KINEMATYKA 

Uczeń: 

 wskazuje przykłady ciał będących 

w ruchu w otaczającej rzeczywi-

stości 

 wyróżnia pojęcia toru i drogi 

i wykorzystuje je do opisu ruchu; 

podaje jednostkę drogi 

w układzie SI; przelicza jednostki 

drogi  

 odróżnia ruch prostoliniowy 

od ruchu krzywoliniowego; poda-

je przykłady ruchów: prostoli-

niowego i krzywoliniowego 

 nazywa ruchem jednostajnym 

ruch, w którym droga przebyta 

w jednostkowych przedziałach 

czasu jest stała; podaje przykłady 

ruchu jednostajnego 

w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się pojęciem prędkości 

do opisu ruchu prostoliniowego; 

opisuje ruch jednostajny prosto-

Uczeń: 

 wyjaśnia, na czym polega względność ruchu; podaje 

przykłady układów odniesienia 

 opisuje i wskazuje przykłady względności ruchu 

 oblicza wartość prędkości i przelicza jej jednostki; 

oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrą-

glania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wy-

nikającej z dokładności pomiaru lub danych 

 wyznacza wartość prędkości i drogę z wykresów 

zależności prędkości i drogi od czasu dla ruchu pro-

stoliniowego odcinkami jednostajnego oraz rysuje te 

wykresy na podstawie podanych informacji 

 rozpoznaje na podstawie danych liczbowych lub 

na podstawie wykresu, że w ruchu jednostajnym 

prostoliniowym droga jest wprost proporcjonalna 

do czasu oraz posługuje się proporcjonalnością pro-

stą 

 nazywa ruchem jednostajnie przyspieszonym ruch, 

w którym wartość prędkości rośnie jednostkowych 

przedziałach czasu o tę samą wartość, a ruchem jed-

nostajnie opóźnionym – ruch, w którym wartość 

prędkości maleje w jednostkowych przedziałach cza-

Uczeń: 

 rozróżnia układy odniesienia: jedno-, dwu- 

i trójwymiarowy 

 planuje i przeprowadza doświadczenie w celu 

wyznaczenia prędkości z pomiaru czasu 

i drogi z użyciem przyrządów analogowych 

lub cyfrowych bądź programu do analizy 

materiałów wideo; szacuje rząd wielkości 

spodziewanego wyniku; zapisuje wyniki 

pomiarów wraz z ich jednostkami oraz 

z uwzględnieniem informacji o niepewności; 

opisuje przebieg doświadczenia i ocenia 

jego wyniki 

 sporządza wykresy zależności prędkości 

i drogi od czasu dla ruchu prostoliniowego 

odcinkami jednostajnego na podstawie 

podanych informacji (oznacza wielkości 

i skale na osiach; zaznacza punkty i rysuje 

wykres; uwzględnia niepewności pomiarowe) 

 wyznacza przyspieszenie z wykresów 

zależności prędkości od czasu dla ruchu 

prostoliniowego jednostajnie zmiennego 

Uczeń: 

 planuje i demonstruje do-

świadczenie związane 

z badaniem ruchu z użyciem 

przyrządów analogowych lub 

cyfrowych, programu 

do analizy materiałów wideo; 

opisuje przebieg doświadcze-

nia, analizuje i ocenia wyniki 

  R analizuje wykres zależności 

prędkości od czasu dla ruchu 

prostoliniowego jednostajnie 

przyspieszonego z prędkością 

początkową i na tej podsta-

wie wyprowadza wzór 

na obliczanie drogi w tym ru-

chu 

 rozwiązuje nietypowe, złożo-

ne zadania(problemy) doty-

czące treści rozdziału: Kine-

matyka (z wykorzystaniem 
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liniowy; podaje jednostkę pręd-

kości w układzie SI 

 odczytuje prędkość i przebytą 

odległość z wykresów zależności 

drogi i prędkości od czasu 

 odróżnia ruch niejednostajny 

(zmienny) od ruchu jednostajne-

go; podaje przykłady ruchu nie-

jednostajnego w otaczającej rze-

czywistości 

 rozróżnia pojęcia: prędkość chwi-

lowa i prędkość średnia 

 posługuje się pojęciem 

przyspieszenia do opisu ruchu 

prostoliniowego jednostajnie 

przyspieszonego i jednostajnie 

opóźnionego; podaje jednostkę 

przyspieszenia w układzie SI 

 odczytuje przyspieszenie 

i prędkość z wykresów zależności 

przyspieszenia i prędkości 

od czasu dla ruchu prostolinio-

wego jednostajnie przyspieszo-

nego; rozpoznaje proporcjonal-

ność prostą 

 rozpoznaje zależność rosnącą 

na podstawie danych z tabeli lub 

na podstawie wykresu zależności 

drogi od czasu w ruchu jedno-

stajnie przyspieszonym 

su o tę samą wartość 

 oblicza wartość przyspieszenia wraz z jednostką; 

przelicza jednostki przyspieszenia  

 wyznacza zmianę prędkości dla ruchu prostolinio-

wego jednostajnie zmiennego (przyspieszonego lub 

opóźnionego); oblicza prędkość końcową w ruchu 

jednostajnie przyspieszonym 

 stosuje do obliczeń związek przyspieszenia ze zmia-

ną prędkości i czasem, w którym ta zmiana nastąpiła 

(       ); wyznacza prędkość końcową  

 analizuje wykresy zależności drogi i prędkości 

od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajnego; 

porównuje ruchy na podstawie nachylenia wykresu 

zależności drogi od czasu do osi czasu 

 analizuje wykresy zależności prędkości 

i przyspieszenia od czasu dla ruchu prostoliniowego 

jednostajnie przyspieszonego; porównuje ruchy 

na podstawie nachylenia wykresu prędkości do osi 

czasu 

 analizuje wykres zależności prędkości od czasu dla 

ruchu prostoliniowego jednostajnie opóźnionego; 

oblicza prędkość końcową w tym ruchu 

 przeprowadza doświadczenia:  

 wyznaczanie prędkości ruchu pęcherzyka powie-

trza w zamkniętej rurce wypełnionej wodą, 

 badanie ruchu staczającej się kulki, 

korzystając z opisów doświadczeń i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; zapisuje wyniki pomiarów 

i obliczeń w tabeli zgodnie z zasadami zaokrąglania 

oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikają-

(przyspieszonego lub opóźnionego) 

  Ropisuje zależność drogi od czasu w ruchu 

jednostajnie przyspieszonym, gdy prędkość 

początkowa jest równa zero; stosuje tę zależ-

ność do obliczeń 

 analizuje ruch ciała na podstawie filmu 

  R posługuje się wzorem:   
   

 
, R wyznacza 

przyspieszenie ciała na podstawie wzoru 

  
  

  
 

 wyjaśnia, że w ruchu jednostajnie przyspie-

szonym bez prędkości początkowej odcinki 

drogi pokonywane w kolejnych sekundach 

mają się do siebie jak kolejne liczby nieparzy-

ste 

 rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem 

wzorów R  
   

 
  i   

  

  
  

 analizuje wykresy zależności Rdrogi od czasu 

dla ruchu prostoliniowego jednostajnie przy-

spieszonego bez prędkości początkowej; po-

równuje ruchy na podstawie nachylenia wy-

kresu zależności drogi od czasu do osi czasu 

 wyjaśnia, że droga w dowolnym ruchu jest 

liczbowo równa polu pod wykresem zależno-

ści prędkości od czasu 

 sporządza wykresy zależności prędkości 

i przyspieszenia od czasu dla ruchu prostoli-

niowego jednostajnie przyspieszonego 

 rozwiązuje typowe zadania związane z analizą 

wzorów:   
   

 
 i   

  

  
 

oraz związane z analizą wy-

kresów zależności drogi 

i prędkości od czasu dla ru-

chów prostoliniowych: jedno-

stajnego i jednostajnie 

zmiennego) 

 posługuje się informacjami 

pochodzącymi z analizy prze-

czytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych) doty-

czących ruchu (np. urządzeń 

do pomiaru przyspieszenia)  

 realizuje projekt: Prędkość 

wokół nas (lub inny związany 

z treściami rozdziału Kinema-

tyka) 
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 identyfikuje rodzaj ruchu 

na podstawie wykresów zależno-

ści drogi, prędkości 

i przyspieszenia od czasu; rozpo-

znaje proporcjonalność prostą 

 przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności (mili-, centy-, 

kilo-, mega-) oraz jednostki czasu 

(sekunda, minuta, godzina) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków 

informacje kluczowe 

cej z dokładności pomiarów; formułuje wnioski  

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy 

związane z treścią rozdziału: Kinematyka (dotyczące 

względności ruchu oraz z wykorzystaniem: zależno-

ści między drogą, prędkością i czasem w ruchu jed-

nostajnym prostoliniowym, związku przyspieszenia 

ze zmianą prędkości i czasem, zależności prędkości 

i drogi od czasu w ruchu prostoliniowym jednostaj-

nie przyspieszonym) 

wykresów zależności drogi i prędkości 

od czasu dla ruchów prostoliniowych: jedno-

stajnego i jednostajnie zmiennego 

 rozwiązuje bardziej złożone zadania (lub 

problemy) dotyczące treści rozdziału: Kine-

matyka (z wykorzystaniem: zależności między 

drogą, prędkością i czasem w ruchu jedno-

stajnym prostoliniowym, związku przyspie-

szenia ze zmianą prędkości i czasem, zależno-

ści prędkości i drogi od czasu w ruchu prosto-

liniowym jednostajnie zmiennym) 

V. DYNAMIKA 

Uczeń: 

 posługuje się symbolem siły; 

stosuje pojęcie siły jako działania 

skierowanego (wektor); wskazuje 

wartość, kierunek i zwrot wekto-

ra siły 

 wyjaśnia pojęcie siły wypadko-

wej; opisuje i rysuje siły, które się 

równoważą 

 rozpoznaje i nazywa siły oporów 

ruchu; podaje ich przykłady 

w otaczającej rzeczywistości 

 podaje treść pierwszej zasady 

dynamiki Newtona 

 podaje treść drugiej zasady dy-

namiki Newtona; definiuje jed-

nostkę siły w układzie SI (1 N) 

Uczeń: 

 wyznacza i rysuje siłę wypadkową sił o jednakowych 

kierunkach 

 wyjaśnia, na czym polega bezwładność ciał; wskazu-

je przykłady bezwładności w otaczającej rzeczywi-

stości 

 posługuje się pojęciem masy jako miary bezwładno-

ści ciał 

 analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej 

zasady dynamiki 

 analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej 

zasady dynamiki 

 opisuje spadek swobodny jako przykład ruchu jed-

nostajnie przyspieszonego 

 porównuje czas spadania swobodnego 

i rzeczywistego różnych ciał z danej wysokości 

 opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się 

Uczeń: 

  R wyznacza i rysuje siłę wypadkową sił 

o różnych kierunkach 

  R podaje wzór na obliczanie siły tarcia 

 analizuje opór powietrza podczas ruchu spa-

dochroniarza 

 planuje i przeprowadza doświadczenia:  

 w celu zilustrowania I zasady dynamiki,  

 w celu zilustrowania II zasady dynamiki, 

 w celu zilustrowania III zasady dynamiki;  

 opisuje ich przebieg, formułuje wnioski 

 analizuje wyniki przeprowadzonych doświad-

czeń (oblicza przyspieszenia ze wzoru 

na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszo-

nym i zapisuje wyniki zgodnie z zasadami za-

okrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr zna-

czących wynikającej z dokładności pomiaru; 

Uczeń: 

 rozwiązuje nietypowe złożo-

ne zadania, (problemy) doty-

czące treści rozdziału: Dyna-

mika (stosując do obliczeń 

związek między siłą i masą 

a przyspieszeniem oraz zwią-

zek:        ) 

 posługuje się informacjami 

pochodzącymi z analizy tek-

stów (w tym popularnonau-

kowych) dotyczących przy-

kładów wykorzystania zasady 

odrzutu w przyrodzie 

i technice 
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i posługuje się jednostką siły 

 rozpoznaje i nazywa siły działają-

ce na spadające ciała (siły ciężko-

ści i oporów ruchu) 

 podaje treść trzeciej zasady dy-

namiki Newtona 

 posługuje się pojęciem sił opo-

rów ruchu; podaje ich przykłady 

w różnych sytuacjach praktycz-

nych i opisuje wpływ 

na poruszające się ciała 

 rozróżnia tarcie statyczne 

i kinetyczne 

 rozpoznaje zależność rosnącą 

bądź malejącą oraz proporcjonal-

ność prostą na podstawie danych 

z tabeli; posługuje się proporcjo-

nalnością prostą 

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie spadania ciał, 

 badanie wzajemnego oddzia-

ływania ciał 

 badanie, od czego zależy tarcie,  

korzystając z opisów doświad-

czeń, przestrzegając zasad bez-

pieczeństwa; zapisuje wyniki 

i formułuje wnioski 

 przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności (mili-, centy-, 

trzecią zasadą dynamiki 

 opisuje zjawisko odrzutu i wskazuje jego przykłady 

w otaczającej rzeczywistości 

 analizuje i wyjaśnia wyniki przeprowadzonego do-

świadczenia; podaje przyczynę działania siły tarcia 

i wyjaśnia, od czego zależy jej wartość 

 stosuje pojęcie siły tarcia jako działania skierowane-

go (wektor); wskazuje wartość, kierunek i zwrot siły 

tarcia 

 opisuje i rysuje siły działające na ciało wprawiane 

w ruch (lub poruszające się) oraz wyznacza i rysuje 

siłę wypadkową 

 opisuje znaczenie tarcia w życiu codziennym; wyja-

śnia na przykładach, kiedy tarcie i inne opory ruchu 

są pożyteczne, a kiedy niepożądane oraz wymienia 

sposoby zmniejszania lub zwiększania oporów ruchu 

(tarcia) 

 stosuje do obliczeń:  

 związek między siłą i masą a przyspieszeniem, 

 związek między siłą ciężkości, masą 

i przyspieszeniem grawitacyjnym; 

oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrą-

glania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wy-

nikającej z danych 

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie bezwładności ciał,  

 badanie ruchu ciała pod wpływem działania sił, 

które się nie równoważą, 

 demonstracja zjawiska odrzutu,  

wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla 

przebiegu doświadczeń) 

 rozwiązuje bardziej złożone zadania (lub 

problemy) dotyczące treści rozdziału: Dyna-

mika (z wykorzystaniem: pierwszej zasady 

dynamiki Newtona, związku między siłą 

i masą a przyspieszeniem i związku przyspie-

szenia ze zmianą prędkości i czasem, 

w którym ta zmiana nastąpiła () oraz dotyczą-

ce: swobodnego spadania ciał, wzajemnego 

oddziaływania ciał, występowania oporów 

ruchu) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstów (w tym popularnonauko-

wych) dotyczących: bezwładności ciał, spada-

nia ciał, występowania oporów ruchu, 

a w szczególności tekstu: Czy opór powietrza 

zawsze przeszkadza sportowcom 



 
 

 

 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

kilo-, mega-) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków 

informacje kluczowe 

korzystając z opisów doświadczeń i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; zapisuje wyniki pomiarów 

wraz z ich jednostkami oraz z uwzględnieniem in-

formacji o niepewności, analizuje je i formułuje 

wnioski  

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału: Dynamika 

(z wykorzystaniem: pierwszej zasady dynamiki 

Newtona, związku między siłą i masą 

a przyspieszeniem oraz zadania dotyczące swobod-

nego spadania ciał, wzajemnego oddziaływania ciał 

i występowania oporów ruchu 

VI. PRACA, MOC, ENERGIA 

Uczeń: 

 posługuje się pojęciem energii, 

podaje przykłady różnych jej form 

 odróżnia pracę w sensie fizycz-

nym od pracy w języku potocz-

nym; wskazuje przykłady wyko-

nania pracy mechanicznej 

w otaczającej rzeczywistości 

 podaje wzór na obliczanie pracy, 

gdy kierunek działającej na ciało 

siły jest zgodny z kierunkiem jego 

ruchu 

 rozróżnia pojęcia: praca i moc; 

odróżnia moc w sensie fizycznym 

od mocy w języku potocznym; 

Uczeń: 

 posługuje się pojęciem pracy mechanicznej wraz 

z jej jednostką w układzie SI; wyjaśnia, kiedy została 

wykonana praca 1 J 

 posługuje się pojęciem oporów ruchu 

 posługuje się pojęciem mocy wraz z jej jednostką 

w układzie SI; wyjaśnia, kiedy urządzenie ma moc 1 

W; porównuje moce różnych urządzeń  

 wyjaśnia, kiedy ciało ma energię potencjalną grawi-

tacji, a kiedy ma energię potencjalną sprężystości; 

opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii 

 opisuje przemiany energii ciała podniesionego 

na pewną wysokość, a następnie upuszczonego 

 wykorzystuje zasadę zachowania energii do opisu 

zjawisk 

Uczeń: 

 wyjaśnia kiedy, mimo działającej na ciało siły, 

praca jest równa zero; wskazuje odpowiednie 

przykłady w otaczającej rzeczywistości 

  Rwyjaśnia sposób obliczania pracy, gdy kieru-

nek działającej na ciało siły nie jest zgodny 

z kierunkiem jego ruchu  

  R wyjaśnia, co to jest koń mechaniczny (1 KM) 

 podaje, opisuje i stosuje wzór na obliczanie 

mocy chwilowej (     ) 

 wyznacza zmianę energii potencjalnej grawi-

tacji ciała podczas zmiany jego wysokości 

(wyprowadza wzór) 

 wyjaśnia, jaki układ nazywa się układem izo-

lowanym; podaje zasadę zachowania energii 

Uczeń: 

  R wykazuje, że praca wykona-

na podczas zmiany prędkości 

ciała jest równa zmianie jego 

energii kinetycznej (wypro-

wadza wzór) 

 rozwiązuje złożone zadania 

obliczeniowe:  

 dotyczące energii i pracy 

(wykorzystuje R geome-

tryczną interpretację pracy) 

oraz mocy; 

 z wykorzystaniem zasady 

zachowania energii mecha-

nicznej oraz wzorów 
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wskazuje odpowiednie przykłady 

w otaczającej rzeczywistości 

 podaje i opisuje wzór 

na obliczanie mocy (iloraz pracy 

i czasu, w którym praca została 

wykonana) 

 rozróżnia pojęcia: praca i energia; 

wyjaśnia co rozumiemy przez po-

jęcie energii oraz kiedy ciało zy-

skuje energię, a kiedy ją traci; 

wskazuje odpowiednie przykłady 

w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się pojęciem energii 

potencjalnej grawitacji (ciężkości) 

i potencjalnej sprężystości wraz 

z ich jednostką w układzie SI 

 posługuje się pojęciami siły cięż-

kości i siły sprężystości 

 posługuje się pojęciem energii 

kinetycznej; wskazuje przykłady 

ciał posiadających energię kine-

tyczną w otaczającej rzeczywisto-

ści 

 wymienia rodzaje energii mecha-

nicznej; 

 wskazuje przykłady przemian 

energii mechanicznej 

w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się pojęciem energii 

 podaje i opisuje zależność przyrostu energii poten-

cjalnej grawitacji ciała od jego masy i wysokości, 

na jaką ciało zostało podniesione (        ) 

 opisuje i wykorzystuje zależność energii kinetycznej 

ciała od jego masy i prędkości; podaje wzór 

na energię kinetyczną i stosuje go do obliczeń 

 opisuje związek pracy wykonanej podczas zmiany 

prędkości ciała ze zmianą energii kinetycznej ciała 

(opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii); wy-

znacza zmianę energii kinetycznej 

 wykorzystuje zasadę zachowania energii 

 do opisu zjawisk oraz wskazuje ich przykłady 

w otaczającej rzeczywistości 

 stosuje do obliczeń:  

 związek pracy z siłą i drogą, na jakiej została wy-

konana, 

 związek mocy z pracą i czasem, w którym została 

wykonana, 

 związek wykonanej pracy ze zmianą energii oraz 

wzory na energię potencjalną grawitacji i energię 

kinetyczną, 

 zasadę zachowania energii mechanicznej,  

 związek między siłą ciężkości, masą 

i przyspieszeniem grawitacyjnym; 

wykonuje obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby 

cyfr znaczących wynikającej z danych 

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału: Praca, moc, energia 

 planuje i przeprowadza doświadczenia zwią-

zane z badaniem, od czego zależy energia po-

tencjalna sprężystości i energia kinetyczna; 

opisuje ich przebieg i wyniki, formułuje wnio-

ski 

 rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej 

złożone (w tym umiarkowanie trudne zadania 

obliczeniowe) dotyczące treści rozdziału: Pra-

ca, moc, energia (z wykorzystaniem: związku 

pracy z siłą i drogą, na jakiej została wykona-

na, związku mocy z pracą i czasem, w którym 

została wykonana, związku wykonanej pracy 

ze zmianą energii, zasady zachowania energii 

mechanicznej oraz wzorów na energię poten-

cjalną grawitacji i energię kinetyczną) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstów (w tym popularnonauko-

wych) dotyczących: energii i pracy, mocy róż-

nych urządzeń, energii potencjalnej 

i kinetycznej oraz zasady zachowania energii 

mechanicznej 

na energię potencjalną 

grawitacji i energię kine-

tyczną; 

szacuje rząd wielkości spo-

dziewanego wyniku i na tej 

podstawie ocenia wyniki obli-

czeń 

 rozwiązuje nietypowe zada-

nia (problemy) dotyczące tre-

ści rozdziału: Praca, moc, 

energia 

 realizuje projekt: Statek pa-

rowy (lub inny związany 

z treściami rozdziału: Praca, 

moc, energia) 
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mechanicznej jako sumy energii 

kinetycznej i potencjalnej; podaje 

zasadę zachowania energii me-

chanicznej 

 doświadczalnie bada, od czego 

zależy energia potencjalna cięż-

kości, korzystając z opisu do-

świadczenia i przestrzegając za-

sad bezpieczeństwa; opisuje wy-

niki i formułuje wnioski 

 przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności oraz jednost-

ki czasu 

(z wykorzystaniem: związku pracy z siłą i drogą, 

na jakiej została wykonana, związku mocy z pracą 

i czasem, w którym została wykonana, związku wy-

konanej pracy ze zmianą energii, wzorów na energię 

potencjalną grawitacji i energię kinetyczną oraz za-

sady zachowania energii mechanicznej)  

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków informacje 

kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu 

VII. TERMODYNAMIKA 

Uczeń: 

 posługuje się pojęciem energii 

kinetycznej; opisuje wykonaną 

pracę jako zmianę energii 

 posługuje się pojęciem tempera-

tury 

 podaje przykłady zmiany energii 

wewnętrznej spowodowanej wy-

konaniem pracy lub przepływem 

ciepła w otaczającej rzeczywisto-

ści 

 podaje warunek i kierunek prze-

pływu ciepła; stwierdza, że ciała 

o równej temperaturze pozostają 

Uczeń: 

 wykonuje doświadczenie modelowe (ilustracja 

zmiany zachowania się cząsteczek ciała stałego 

w wyniku wykonania nad nim pracy), korzystając 

z jego opisu; opisuje wyniki doświadczenia 

 posługuje się pojęciem energii wewnętrznej; określa 

jej związek z liczbą cząsteczek, z których zbudowane 

jest ciało; podaje jednostkę energii wewnętrznej 

w układzie SI 

 wykazuje, że energię układu (energię wewnętrzną) 

można zmienić, wykonując nad nim pracę 

 określa temperaturę ciała jako miarę średniej energii 

kinetycznej cząsteczek, z których ciało jest zbudo-

wane  

Uczeń: 

 wyjaśnia wyniki doświadczenia modelowego 

(ilustracja zmiany zachowania się cząsteczek 

ciała stałego w wyniku wykonania nad nim 

pracy)  

 wyjaśnia związek między energią kinetyczną 

cząsteczek i temperaturą 

  R opisuje możliwość wykonania pracy kosz-

tem energii wewnętrznej; podaje przykłady 

praktycznego wykorzystania tego procesu 

 wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku prze-

wodnictwa cieplnego oraz rolę izolacji ciepl-

nej 

 uzasadnia, odwołując się do wyników do-

Uczeń: 

 projektuje i przeprowadza 

doświadczenie w celu wyzna-

czenia ciepła właściwego do-

wolnego ciała; opisuje je 

i ocenia 

  R sporządza i analizuje wykres 

zależności temperatury 

od czasu ogrzewania lub 

oziębiania dla zjawiska top-

nienia lub krzepnięcia 

na podstawie danych (opisuje 

osie układu współrzędnych, 

uwzględnia niepewności po-
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w stanie równowagi termicznej 

 rozróżnia materiały o różnym 

przewodnictwie; wskazuje przy-

kłady w otaczającej rzeczywisto-

ści 

 wymienia sposoby przekazywania 

energii w postaci ciepła; wskazuje 

odpowiednie przykłady 

w otaczającej rzeczywistości 

 informuje o przekazywaniu ciepła 

przez promieniowanie; wykonuje 

i opisuje doświadczenie ilustrują-

ce ten sposób przekazywania cie-

pła 

 posługuje się tabelami wielkości 

fizycznych w celu odszukania cie-

pła właściwego; porównuje war-

tości ciepła właściwego różnych 

substancji 

 rozróżnia i nazywa zmiany sta-

nów skupienia: topnienie, krzep-

nięcie, parowanie, skraplanie, 

sublimację, resublimację oraz 

wskazuje przykłady tych zjawisk 

w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się tabelami wielkości 

fizycznych w celu odszukania 

temperatury topnienia 

i temperatury wrzenia oraz R cie-

pła topnienia i R ciepła parowa-

 analizuje jakościowo związek między 

 temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu 

chaotycznego) cząsteczek 

 posługuje się skalami temperatur (Celsjusza, Kelvina, 

Fahrenheita); wskazuje jednostkę temperatury 

w układzie SI; podaje temperaturę zera bezwzględ-

nego 

 przelicza temperaturę w skali Celsjusza 

na temperaturę w skali Kelvina i odwrotnie 

 posługuje się pojęciem przepływu ciepła jako prze-

kazywaniem energii w postaci ciepła oraz jednostką 

ciepła w układzie SI 

 wykazuje, że nie następuje przekazywanie energii 

w postaci ciepła (wymiana ciepła) między ciałami 

o tej samej temperaturze 

 wykazuje, że energię układu (energię wewnętrzną) 

można zmienić, wykonując nad nim pracę lub prze-

kazując energię w postaci ciepła  

 analizuje jakościowo zmiany energii wewnętrznej 

spowodowane wykonaniem pracy i przepływem cie-

pła 

 podaje treść pierwszej zasady termodynamiki 

(      ) 

 doświadczalnie bada zjawisko przewodnictwa ciepl-

nego i określa, który z badanych materiałów jest lep-

szym przewodnikiem ciepła (planuje, przeprowadza 

i opisuje doświadczenie) 

 opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego oraz rolę 

izolacji cieplnej 

 opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji 

świadczenia, że przyrost temperatury ciała 

jest wprost proporcjonalny do ilości pobrane-

go przez ciało ciepła oraz, że ilość pobranego 

przez ciało ciepła do uzyskania danego przy-

rostu temperatury jest wprost proporcjonal-

na do masy ciała 

 wyprowadza wzór potrzebny do wyznaczenia 

ciepła właściwego wody z użyciem czajnika 

elektrycznego lub grzałki o znanej mocy 

  R rysuje wykres zależności temperatury 

od czasu ogrzewania lub oziębiania odpo-

wiednio dla zjawiska topnienia lub krzepnię-

cia na podstawie danych 

  R posługuje się pojęciem ciepła topnienia 

wraz z jednostką w układzie SI; podaje wzór 

na ciepło topnienia 

 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 

  R posługuje się pojęciem ciepła parowania 

wraz z jednostką w układzie SI; podaje wzór 

na ciepło parowania 

  R wyjaśnia zależność temperatury wrzenia 

od ciśnienia 

 przeprowadza doświadczenie ilustrujące 

wykonanie pracy przez rozprężający się gaz, 

korzystając z opisu doświadczenia 

i przestrzegając zasad bezpieczeństwa; anali-

miarów) 

 rozwiązuje złożone zadania 

obliczeniowe związane ze 

zmianą energii wewnętrznej 

oraz z wykorzystaniem poję-

cia ciepła właściwego; szacuje 

rząd wielkości spodziewane-

go wyniku i na tej podstawie 

ocenia wyniki obliczeń 

 rozwiązuje nietypowe zada-

nia (problemy) dotyczące tre-

ści rozdziału: Termodynamika 
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nia; porównuje te wartości dla 

różnych substancji 

 doświadczalnie demonstruje 

zjawisko topnienia 

 wyjaśnia, od czego zależy szyb-

kość parowania 

 posługuje się pojęciem tempera-

tury wrzenia 

 przeprowadza doświadczenia:  

 obserwacja zmian temperatury 

ciał w wyniku wykonania nad 

nimi pracy lub ogrzania, 

 badanie zjawiska przewodnic-

twa cieplnego, 

 obserwacja zjawiska konwekcji,  

 obserwacja zmian stanu sku-

pienia wody, 

 obserwacja topnienia substan-

cji,  

korzystając z opisów doświad-

czeń i przestrzegając zasad bez-

pieczeństwa; zapisuje wyniki ob-

serwacji i formułuje wnioski 

 rozwiązuje proste, nie oblicze-

niowe zadania dotyczące treści 

rozdziału: Termodynamika – 

związane z energią wewnętrzną 

i zmianami stanów skupienia ciał: 

topnieniem lub krzepnięciem, pa-

rowaniem (wrzeniem) lub skra-

 stwierdza, że przyrost temperatury ciała jest wprost 

proporcjonalny do ilości pobranego przez ciało cie-

pła oraz, że ilość pobranego przez ciało ciepła 

do uzyskania danego przyrostu temperatury jest 

wprost proporcjonalna do masy ciała 

 wyjaśnia, co określa ciepło właściwe; posługuje się 

pojęciem ciepła właściwego wraz z jego jednostką 

w układzie SI 

 podaje i opisuje wzór na obliczanie ciepła właściwe-

go(  
 

    
) 

 wyjaśnia, jak obliczyć ilość ciepła pobranego (odda-

nego) przez ciało podczas ogrzewania (oziębiania); 

podaje wzór (          

 doświadczalnie wyznacza ciepło właściwe wody 

z użyciem czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej 

mocy, termometru, cylindra miarowego lub wagi 

(zapisuje wyniki pomiarów wraz z ich jednostkami 

oraz z uwzględnieniem informacji o niepewności; 

oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrą-

glania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wy-

nikającej z dokładności pomiarów, ocenia wynik) 

 opisuje jakościowo zmiany stanów skupienia: top-

nienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublima-

cję, resublimację 

 analizuje zjawiska: topnienia i krzepnięcia, sublimacji 

i resublimacji, wrzenia i skraplania jako procesy, 

w których dostarczanie energii w postaci ciepła nie 

powoduje zmiany temperatury  

 wyznacza temperaturę:  

zuje wyniki doświadczenia i formułuje wnio-

ski 

 planuje i przeprowadza doświadczenie w celu 

wykazania, że do uzyskania jednakowego 

przyrostu temperatury różnych substancji 

o tej samej masie potrzebna jest inna ilość 

ciepła; opisuje przebieg doświadczenia 

i ocenia je 

 rozwiązuje bardziej złożone zadania lub pro-

blemy (w tym umiarkowanie trudne zadania 

obliczeniowe) dotyczące treści rozdziału: 

Termodynamika (związane z energią we-

wnętrzną i temperaturą, zmianami stanu 

skupienia ciał, wykorzystaniem pojęcia ciepła 

właściwego i zależności           oraz 

wzorów na R ciepło topnienia i R ciepło paro-

wania) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstów (w tym popularnonauko-

wych) dotyczących:  

 energii wewnętrznej i temperatury, 

 wykorzystania (w przyrodzie i w życiu co-

dziennym) przewodnictwa cieplnego 

(przewodników i izolatorów ciepła), 

 zjawiska konwekcji (np. prądy konwekcyj-

ne),  

 promieniowania słonecznego (np. kolekto-

ry słoneczne), 

 pojęcia ciepła właściwego (np. znaczenia 

dużej wartości ciepła właściwego wody 



 
 

 

 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

planiem 

 przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności oraz jednost-

ki czasu 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków 

informacje kluczowe 

 topnienia wybranej substancji (mierzy czas 

i temperaturę, zapisuje wyniki pomiarów wraz 

z ich jednostkami i z uwzględnieniem informacji 

o niepewności),  

 wrzenia wybranej substancji, np. wody  

 porównuje topnienie kryształów i ciał bezpostacio-

wych 

 na schematycznym rysunku (wykresie) ilustruje 

zmiany temperatury w procesie topnienia dla ciał 

krystalicznych i bezpostaciowych 

 doświadczalnie demonstruje zjawiska wrzenia 

i skraplania 

 przeprowadza doświadczenia:  

 badanie, od czego zależy szybkość parowania,  

 obserwacja wrzenia, 

korzystając z opisów doświadczeń i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; zapisuje wyniki i formułuje 

wnioski  

 rozwiązuje proste zadania (w tym obliczeniowe) lub 

problemy dotyczące treści rozdziału: Termodynami-

ka (związane z energią wewnętrzną i temperaturą, 

przepływem ciepła oraz z wykorzystaniem: związ-

ków      i     , zależności             

oraz wzorów na R ciepło topnienia i R ciepło parowa-

nia); wykonuje obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby 

cyfr znaczących wynikającej z dokładności danych 

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków informacje 

kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu 

i jego związku z klimatem),  

 zmian stanu skupienia ciał,  

a w szczególności tekstu: Dom pasywny, czyli 

jak zaoszczędzić na ogrzewaniu i klimatyzacji 

(lub innego tekstu związanego z treściami 

rozdziału: Termodynamika) 

 



 
 

 

 

Sprawdzanie osiągnięć uczniów powinno być poprzedzone wcześniejszym ustaleniem wymagań oddzielnie dla każdego pozytywnego stopnia: 

 Wymagania konieczne K (na stopień dopuszczający) określają: wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji i wykonywanie prostych za-
dań z życia codziennego. Uczeń potrafi rozwiązywać przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości i umiejęt-
ności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu codziennym. 

 Wymagania podstawowe P (na stopień dostateczny) określają: wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie nie-
zbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. Uczeń przy niewielkiej pomocy nauczyciela potrafi rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

 Wymagania rozszerzające R (na stopień dobry) określają: wiadomości i umiejętności średnio trudne, wspierające tematy podstawowe rozwijane na wyższym etapie kształcenia.  
Uczeń potrafi rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzystając przy tym ze słowników, tablic, internetu. 

 Wymagania dopełniające D (na stopień bardzo dobry) określają: wiadomości i umiejętności złożone lub o charakterze problemowym, zaliczane najczęściej do wyższych katego-
rii celów kształcenia. Uczeń projektuje i wykonuje doświadczenia potwierdzające prawa fizyczne, rozwiązuje złożone zadania rachunkowe (np. wyprowadzanie wzorów, analiza 
wykresów) oraz przedstawia wiadomości ponadprogramowe związane tematycznie z treściami nauczania. 

 

Podsumowując: 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, 
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 
- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk, 
- umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy, 
- osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych, 
- sprostał wymaganiom KPRD. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 
- zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach, 
- jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy, 
- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne, 
- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe, 
- sprostał wymaganiom KPRD. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 
- potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie lub problem, 
- sprostał wymaganiom KPR. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 



 
 

 

 

- potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela, 
- zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych, 
- sprostał wymaganiom KP. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
- ma niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 
- zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne, 
- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne, 
- sprostał wymaganiom K. 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 
- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 
- nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych, 
- nie sprostał wymaganiom K. 
 

Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

 

Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia praktyczne, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. 

 

1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu. 

• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. 

• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. 

• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 

• Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac klasowych są zgodne z WSO. 

• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego. 

• Zasada przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny jest zgodna z WSO. 

 

2. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego 1, 2 lub 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. 

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym sprawdzianu. 

• Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut. 

• Sprawdzian jest oceniany w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO. 

• Zasady przechowywania kartkówek reguluje WSO. 

 



 
 

 

 

3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 

• zawartość merytoryczną wypowiedzi, 

• sposób formułowania wypowiedzi. 

4. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela. 

• Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, przy uwzględnieniu WSO. 

• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności. 

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania. 

 

5. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru i jest zgodne z umową między nauczycielem i uczniami, przy uwzględnieniu zapisów WSO. 

 

6. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

• wartość merytoryczną, 

• dokładność wykonania polecenia, 

• staranność i estetykę, 

• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia. 

 

7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykona-

nie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

 

8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO. 

 

 

Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 

 

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 



 
 

 

 

2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki, 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej, 

• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych 

wyżej różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa WSO. 

 

Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 

 

1. Uczeń może poprawić kartkówkę, pracę klasową. 

2. Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych w terminie tygodnia po omówieniu pracy klasowej i wystawieniu ocen. 

3. Oceny z kartkówek poprawiane są zgodnie z WSO. 

4. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem. 

5. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN. 

 

Zasady badania wyników nauczania 

 

1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia. 

2. Badanie to odbywa się w dwóch etapach: 

• diagnozy wstępnej, 

• diagnozy na koniec roku szkolnego. 

 

Każdy uczeń klasy VII otrzymuje na początku roku szkolnego kartkę krótko opisującą, z czego będzie oceniany, informację o poprawach i zasadach wystawiania oceny semestralnej. 

Kartkę uczeń wkleja do zeszytu. Rodzic zapoznaje się z nią i ją podpisuje. 

 

Na lekcjach oceniamy: prace klasowe, diagnozy, kartkówki, zadania domowe, pracę na lekcji, aktywność (3 plusy=5), za wysokie miejsca w konkursach otrzymasz 6, odpowiedzi ustne, 

zeszyt (uzupełnianie braków, estetyka, wykonywanie dodatkowych zadań). 

W ciągu semestru można 2 razy być nieprzygotowanym do lekcji. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje wstawieniem oceny niedostatecznej. 

Poprawy prac klasowych i kartkówek - terminy są ustalane przez nauczyciela (piszemy poprawę w ciągu tygodnia po otrzymaniu niekorzystnej oceny). Innych popraw nie ma.  
 
Kartkówki wklejamy do zeszytu, prace klasowe zwracamy nauczycielowi następnego dnia po ich otrzymaniu. Wszelkie uwagi nauczyciela i oceny podpisują rodzice – brak podpisu rodzi-

ca powoduje wpis do e-dziennika w zakładce uwagi. 



 
 

 

 

Na miesiąc przed klasyfikacją semestralną rodzice otrzymują informację o proponowanej ocenie semestralnej. Ocena semestralna nie jest średnia arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 

                                                                                                                                                                                                                                     ………….………………………….. 

                                                                                                                                                                                                                                              podpis rodzica 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIA 

 

Opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej zobowiązuje nauczyciela do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub/i specyficzne trudności w uczeniu się ustalając wymagania edukacyjne nauczyciel winien kierować się zaleceniami 

zawartymi w opinii poradni oraz potrzebami edukacyjnymi ucznia rozpoznanymi przez nauczycieli uczących go. Wymagania edukacyjne należy ustalić na takim poziomie, by uczeń mógł 

im sprostać i by skłaniały ucznia do odpowiedniego wysiłku edukacyjnego oraz zapewniały mu otrzymywanie ocen motywujących go do wytężonej pracy, wykorzystując w tym celu peł-

ną skalę ocen. Wymagania te powinny zapewniać realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występują-

ce u ucznia trudności w uczeniu się. 

 

 Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna 

 

 częste odwoływanie się do konkretu ( np. graficzne przedstawianie treści zadań ), szerokie stosowanie zasady poglądowości, 

 omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopni trudności 

(pamiętając, że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej), 

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

 wydłużanie czasu na wykonanie zadania, 

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

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

 potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału. 

 

 Uczniowie słabowidzący 

 

 właściwe umiejscowienie dziecka w klasie ( zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się w pobliżu okna, zapewniające właściwe oświetlenie  

i widoczność ), 

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

 podawanie modeli i przedmiotów do obejrzenia z bliska, 



 
 

 

 

 zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem większej energii na patrzenie i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową ( wydłu-

żanie czasu na wykonanie określonych zadań ), 

 w geometrii należy wprowadzać uproszczone konstrukcje z ograniczoną do koniecznych liczbą linii pomocniczych i konstrukcje geometryczne wykonywać na kartkach 

większego formatu niż zwykła kartka papieru, 

 częste zadawanie pytania- „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego trafności doznań wzrokowych. 

 

 Uczniowie słabosłyszący 

 

 zapewnić dobre oświetlenie klasy oraz miejsce dla dziecka w pierwszej ławce w rzędzie od okna.  Należy też, umożliwić dziecku odwracanie się w kierunku innych kole-

gów odpowiadających na lekcji co ułatwi lepsze zrozumienie ich wypowiedzi, 

 nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu dziecka zwrócony twarzą w jego stronę - nie powinien chodzić po klasie, czy być odwrócony twarzą do tabli-

cy, to utrudnia dziecku odczytywanie mowy z jego ust, 

 należy mówić do dziecka wyraźnie używając normalnego głosu i intonacji, unikać gwałtownych ruchów głową czy nadmiernej gestykulacji, 

 trzeba zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować zbędny hałas m.in. unikać szeleszczenia kartkami papieru, szurania krzesłami, to utrudnia dziecku rozumienie pole-

ceń nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów, powoduje też większe zmęczenie, 

 nauczyciel winien upewnić się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez dziecko niedosłyszące. W przypadku trudności zapewnić mu dodat-

kowe wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie, używając prostego, znanego dziecku słownictwa. Można też wskazać jak to polecenie wykonuje jego kolega siedzący 

w ławce, 

 dziecko z wadą słuchu ma trudności z równoczesnym wykonywaniem kilku czynności w tym samym czasie, nie jest w stanie słuchać nauczyciela - co wymaga obserwa-

cji jego twarzy - jednocześnie otworzyć książkę na odpowiedniej stronie i odnaleźć wskazane ćwiczenie. Często więc nie nadąża za tempem pracy pozostałych uczniów 

w klasie, 

 dziecko niedosłyszące powinno siedzieć w ławce ze zdolnym uczniem, zrównoważonym emocjonalnie, który chętnie dodatkowo będzie pomagał mu np. szybciej otwo-

rzy książkę, wskaże ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp., 

 w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy, 

 konieczne jest aktywizowanie dziecka do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, podtrzymywanie jego odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, 

umowne gesty, mimiką twarzy, 

 nauczyciel podczas lekcji powinien często zwracać się do dziecka niesłyszącego, zadawać pytania – ale nie dlatego, aby oceniać jego wypowiedzi, ale by zmobilizować 

go do lepszej koncentracji uwagi i ułatwić mu lepsze zrozumienie tematu, 

 uczeń niedosłyszący jest w stanie opanować konieczne i podstawowe wiadomości zawarte w programie nauczania ale wymaga to od n iego znacznie więcej czasu i 

wkładu pracy, w porównaniu z uczniem słyszącym. Przy ocenie osiągnięć ucznia z wadą słuchu należy szczególnie doceniać własną  aktywność i wkład pracy ucznia, tak-

że jego stosunek do obowiązków szkolnych. 



 
 

 

 

 

 Specyficzne trudności w uczeniu się 

 

 naukę tabliczki mnożenia, definicji, reguł wzorów, symboli chemicznych rozłożyć w czasie, często przypominać i utrwalać, 

 nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, przygotować wcześniej zapowiedzią, że uczeń będzie pytany, 

 w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wska-

zówek, 

 w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań, 

 można też dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania, 

 uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr, zapisywaniem reakcji chemicznych itp., 

 materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje, 

 oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co wynikać może z pomyłek rachunkowych, 

 oceniać dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była niezbyt jasna, gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl dochodze-

nia do rozwiązania niedostępny innym osobom, będący na wyższym poziomie kompetencji. 

 

 Zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

 

 wyznaczanie większej ilości czasu na zadania wymagające czytania, pisania, 

 dzielenie materiału do nauki na mniejsze części, 

 zachęcanie do staranności wykonywanych prac i rysunków, 

 pozytywne motywowanie do pracy nad przezwyciężaniem istniejących trudności, itp., 

 stopniowanie sytuacji zadaniowych, tak by uczeń mógł odnieść sukces, 

 wspieranie i naprowadzanie podczas rozwiązywania zadań matematycznych, 

 częste odwoływanie się do sytuacji z życia codziennego i do konkretów, 

 częste powtarzanie nowych treści, 

 pomaganie w selekcji materiału do nauki, 

 wyznaczanie konkretnych partii materiału do nauki w domu, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości, itp., 

 wydawanie krótkich poleceń, 



 
 

 

 

 zadawanie pytań pomocniczych, 

 indywidualizowanie pracy lekcyjnej, 

 dzielenie materiału do opanowania na mniejsze części, 

 w czasie lekcji upewnianie się czy uczeń właściwie zrozumiał treść zadań i poleceń, 

 ukierunkowywanie na właściwą odpowiedź poprzez zadawanie pytań pomocniczych, naprowadzanie na prawidłowe rozwiązanie, 

 częste chwalenie ucznia indywidualnie i na forum klasy. 

 

 Szczególne uzdolnienia 

 

 stopniowanie trudności sytuacji zadaniowych, 

 wyznaczanie konkretnych partii materiału do nauki w domu, 

 akceptowanie własnych strategii rozwiązywania problemów matematycznych, 

 urozmaicanie sytuacji zadaniowych, 

 indywidualizowanie pracy lekcyjnej, 

 prowadzenie krótkich, kilkuminutowych rozmów nauczyciela z uczniem, zwykle komentujących w sposób rozszerzający bieżący materiał lub kończących się sformuło-

waniem problemu, a potem rozwiązaniem go, 

 zadawanie dodatkowych zadań  podczas prac klasowych i domowych, 

 przyzwalanie na korygowanie błędów kolegów (szukanie błędów w rozumowaniu), 

 zezwalanie na prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji (czasami przygotowanie całej lekcji), 

 zwiększanie wymagań, co do ścisłości i precyzji ich wypowiedzi, 

 stworzenie uczniom najzdolniejszym okazji do swobodnego wyboru zadań trudniejszych, swobodnej decyzji w podejmowaniu dodatkowych zadań, 

 organizowanie konkursów w rozwiązywaniu zadań trudniejszych. 

  Progi procentowe i wagi ocen 
 

      Przy ocenie ze sprawdzianów, testów i prac pisemnych obowiązują porównywalne normy procentowe punktacji: 
 

99 % - 100% - celujący, 
90% - 98% - bardzo dobry, 
75 % - 89 % - dobry, 
50 % - 74 % - dostateczny, 



 
 

 

 

30 % - 49 % - dopuszczający, 
0 % - 29 % - niedostateczny. 
 
Ustala się następujące wagi ocen: 
 
- diagnoza – procenty, waga 0, 
- praca klasowa – waga 5, 
- kartkówka – waga 3, 
- odpowiedź ustna – waga 3, 
- praca na lekcji – waga 2, 
- zadanie domowe – waga 1, 
- aktywność – waga 1, 
- prowadzenie zeszytu i ćwiczeń – waga 1, 
- nieprzygotowanie (ocena niedostateczna z wagą 1). 
 


