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I. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA
1. Zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z  wymaganiami edukacyjnymi na 

poszczególne oceny.
2. Przedstawienie  metod sprawdzania, kryteriów oceniania wiadomości i umiejętności uczniów.
3. Umożliwienie uczniom kontrolowania procesu uczenia się.
4. Motywowanie uczniów do systematycznej pracy i samorozwoju.
5. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i uzdolnieniach ucznia.
6. Doskonalenie procesu dydaktycznego i metod pracy.

      II.     METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ  UCZNIA
1. Sprawdziany pisemne 
a) odbywają się po zakończeniu działu programowego, 
b)  trwają co najmniej jedną godzinę lekcyjną, 
c) mogą zawierać  zadanie lub polecenie na ocenę celującą,
d) zapowiedziane i zaznaczone w dzienniku z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
e) w przypadku nieobecności nauczyciela lub uzasadnionej nieobecności klasy w dniu sprawdzianu – 

termin  sprawdzianu  zostaje  ustalony  ponownie,  ale  nie  musi  być  zachowane  tygodniowe 
wyprzedzenie,

f) sprawdzian powinien być sprawdzony w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od czasu 
jego  przeprowadzenia  (termin  może  być  przedłużony  w  przypadku  nieobecności  w  szkole 
nauczyciela lub klasy)  w przeciwnym razie sprawdzian może być unieważniony,

g) uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać  go, w terminie (uzgodnionym wspólnie   
z     nauczycielem) nie przekraczającym dwóch tygodni od daty przeprowadzenia sprawdzianu lub   
powrotu ucznia do szkoły, niedopełnienie tego obowiązku jest równoważne z otrzymaniem oceny 
niedostatecznej bez możliwości jej poprawy,

h) poprawa sprawdzianu odbywa się na dodatkowych zajęciach po lekcjach,
i) uczeń korzystający na sprawdzianie z niedozwolonych pomocy otrzymuje ocenę niedostateczną 

bez możliwości jej poprawy,
j) prace pisemne oddawane są uczniom, którzy  mają obowiązek  po dokonaniu poprawy błędów 

wkleić go do zeszytu przedmiotowego. 
2. Kartkówki niezapowiedziane
a) obejmują materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, 
b) czas trwania kartkówki ok. 10 - 20min,
c) uczeń nie ma prawa poprawy oceny z kartkówki (kartkówki te sprawdzają stan bieżącej wiedzy 

i systematyczność uczenia się przez ucznia),
d) uczeń nieobecny na kartkówce nie ma obowiązku jej zaliczania,
e) jedna ocena z kartkówki nie będzie liczona do oceny końcowej. 
3. Kartkówki zapowiedziane 
a) mogą zawierać treści realizowane na większej ilości godzin lekcyjnych,
b) czas trwania kartkówki ok. 15 - 25min,
c) uczeń ma prawo do poprawy oceny z kartkówki,
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d) uczeń może mieć niezaliczoną jedną kartkówkę w semestrze
 

4. Odpowiedź ustna
a) obejmuje materiał (zadania teoretyczne i rachunkowe) maksymalnie z trzech ostatnich lekcji lub 

pracy domowej a na lekcjach powtórzeniowych z całego działu,
b) uczeń  przynajmniej  raz  w  semestrze  uczestniczy  w  tej  formie  sprawdzania  wiadomości 

i umiejętności,
c) uczeń nie może poprawiać ocen z odpowiedzi ustnej,
d) uczeń, który sam zgłosił się do odpowiedzi może nie zgodzić się na wpisanie otrzymanej oceny do 

dziennika
5. Prace domowe, zeszyt przedmiotowy, zeszyt zadań rachunkowych – sprawdzane przynajmniej 

raz w semestrze.
6. Aktywność na lekcji.
7. Prace dodatkowe np. referaty, wykonywanie plansz, tablic, modeli fizycznych, itd.
8. Udział w konkursach i olimpiadach

      III OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIA.
      Sprawdziany  pisemne –  suma  punktów  uzyskanych  za  rozwiązania  zadań  rachunkowych 
i teoretycznych przeliczana jest na oceny szkolne w następujący sposób (zgodnie z WSO):

kartkówki 
100 – 90% pkt    bardzo dobry
89 – 75% pkt      dobry
74 – 55% pkt      dostateczny
54 – 45% pkt      dopuszczający
44 – 0 % pkt       niedostateczny

sprawdziany 
95 - 100% pkt  celujący
80 – 94 % pkt    bardzo dobry
65 – 79% pkt    dobry
45 – 64% pkt    dostateczny
30  - 44% pkt     dopuszczający
  0 – 29 % pkt      niedostateczny

Odpowiedź ustna – na ocenę mają wpływ następujące czynniki:
Zadanie teoretyczne : zgodność prezentowanych treści z tematyką zadania i ich zakres, 

poprawność merytoryczna, logiczność wypowiedzi, poprawność terminologii

i. Zadanie  rachunkowe  : analiza sytuacji i treści fizycznej zadania, przedstawienie 
sytuacji 

ii.problemowej i zapisanie warunków zadania (rysunek, dane), argumentacja toku 
rozwiązywania, dobór i znajomość praw oraz wzorów, sprawność matematyczna.

Zadanie doświadczalne: prawidłowe określenie celu badawczego, dobór metody, przyrządów 
i konstrukcja zestawu badawczego, planowanie działań, prezentacja  wyników 
doświadczenia, formułowanie wniosków. 

Prace domowe – ocena uzależniona jest od poprawności merytorycznej, zgodności z tematem pracy, 
struktury i zakresu prezentowanych treści, samodzielności wykonania pracy przez ucznia.
Zeszyt przedmiotowy – ocenie podlegają prace domowe, notatki z lekcji oraz estetyka i systematyczność 
prowadzenia zeszytu.
Zeszyt  zadań  rachunkowych –  ocenie  podlegają  systematyczne  rozwiązywane  zadania  rachunkowe 
umieszczane na stronie internetowej 
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Aktywność na lekcji  – za aktywny i twórczy udział w lekcji lub pracy grupy powołanej na lekcji  uczeń 
może otrzymać „+” lub „-”, który jest odnotowany w dzienniku nauczyciela. Pod koniec działu plusy i 
minusy przetwarzane są na oceny.
Prace dodatkowe – ocena uzależniona jest od: stopnia trudności zadania, przygotowania merytorycznego 
i umiejętności prezentowania zadania,  oryginalności i estetyki wykonanej pracy, wykorzystania  różnych 
źródeł informacji i inne. 
Uczeń może zdecydować czy  ocena proponowana przez  nauczyciela będzie odnotowana  w dzienniku 
lekcyjnym.
Udział w konkursach i olimpiadach – uczeń za udział w konkursie otrzymuje następujące oceny

Rodzaj konkursu Laureat Finalista Udział
Szkolny – ocena cząstkowa 5 5 -
Powiatowy, rejonowy – ocena cząstkowa 6 5 4
Wojewódzki, ogólnopolski ocena końcoworoczna 6 6 Podwyższona o 1 ocenę

        Uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie  do lekcji,  za które przyjmuje się 
nieznajomość zagadnień z poprzednich lekcji, brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego. Uczeń 
może nie pisać niezapowiedzianych kartkówek. Trzecie nieprzygotowanie do zajęć jest równoważne z 
otrzymaniem  oceny  niedostatecznej.  Zgłoszenie  nieprzygotowania  do  lekcji  powinno  nastąpić  przed 
sprawdzeniem list obecności; nie zwalnia ono ucznia z udziału w bieżącej lekcji. Nieprzygotowanie do 
zajęć nie może być zgłaszane na zapowiedzianych wcześniej  lekcjach powtórzeniowych,  kartkówkach, 
sprawdzianach.

IV   OCENIANIE SEMESTRALNE I KOŃCOWOROCZNE
 Zasady klasyfikowania semestralnego i końcoworocznego zawarte są w Wewnętrzszkolnym Systemie 
Oceniania. Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej brane są pod uwagę oceny cząstkowe 
uzyskane przez ucznia w danym okresie czasu a w przypadku tej ostatniej uwzględnia się również ocenę 
semestralną. Ocena semestralna i końcoworoczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych, z których każda 
posiada swoją rangę 

Forma oceniania osiągnięć ucznia Ranga
Sprawdziany pisemne 5,0
Kartkówki niezapowiedziane i zapowiedziane 3,5
Odpowiedź ustna 2,5
Prace domowe , zeszyt przedmiotowy 2,0
Aktywność na lekcji 1,5
Prace dodatkowe 1,0
Udział w konkursach i olimpiadach 4,0

 V  SPOSOBY POPRAWIANIA OCENY SZKOLNEJ
 Uczeń w ciągu semestru może poprawiać ocenę niedostateczną z dwóch sprawdzianów, ale obie 

oceny  wpisywane  są  do  dziennika  i  brane  są  pod uwagę;  w  przypadku otrzymania  ponownie  oceny 
niedostatecznej w dzienniku odnotowany jest fakt podjęcia próby poprawy.

Uczniowie mogą poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od 
daty oddania sprawdzianu. Dla wszystkich zainteresowanych poprawą uczniów ustala się jeden termin.

Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę na pierwszy semestr jest zobowiązany do podjęcia 
próby poprawy oceny w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem, nie później niż do końca marca.
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VI   SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) O WYMAGANIACH   
      EDUKACYJNYCH I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA

• zebrania śródokresowe i semestralne,

• indywidualne rozmowy z inicjatywy rodzica, nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy,

• rozmowy telefoniczne, korespondencja listowna.

VII   SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIA O WYMAGANIACH  EDUKACYJNYCH.
Uczniowie na pierwszej godzinie lekcyjnej zapoznawani są z PSO co zostaje potwierdzone wpisem 

do dziennika lekcyjnego. Ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi uczniowie zapoznają się przed 
realizacją nowego działu. 
PSO jest udostępniony uczniom w pracowni fizycznej u nauczyciela fizyki oraz na stronie internetowej 
szkoły.

VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE.
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.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 ma  braki  w  wiadomościach  i  umiejętnościach  określonych  programem,  ale  braki  te  nie 

przekreślają możliwość dalszego kształcenia,
 zna podstawowe prawa, pojęcia i wielkości fizyczne,
 z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania rachunkowe

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 zna podstawowe prawa, pojęcia, wzory, wielkości fizyczne i ich jednostki,
 stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań  z pomocą nauczyciela.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
 poprawnie  stosuje  wiadomości  do  rozwiązywania  typowych  zadań  rachunkowych  i 

problemowych,
 wykona zaplanowane doświadczenie fizyczne,
 sprawnie posługuje się symboliką fizyczną.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
 zdobytą wiedze potrafi zastosować w nowych sytuacjach,
  rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,
 zaplanuje i przeprowadzi doświadczenie fizyczne, opracuje wyniki pomiarów,
 jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł informacji.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
 osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych.

5



IX.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE  NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW PROGRAMOWYCH.

1. RUCH, JEGO POWSZECHNOŚĆ I WZGLĘDNOŚĆ.  

Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje uczeń, 
który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, 
który spełnia wymagania na ocenę 
dopuszczającą  oraz:

Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, 
który spełnia wymagania na oceny 
niższe oraz:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje  
uczeń, który spełnia poprzednie  
wymagania oraz:

• poda przykłady wielkości 
wektorowych i skalarnych,
• wymieni cech wektora,
• doda dwa wektory, 
• wyjaśni na czym polega względność 
ruchu  i poda przykłady,
• wyjaśni pojęcia: tor, droga, 
przemieszczenie,
• poda definicję szybkości średniej i 
prędkości średniej,
• poda definicję przyspieszenia,
• wyjaśni, jaki ruch nazywamy 
ruchem jednostajnym prostoliniowym a 
jaki jednostajnie zmiennym,
• objaśni co to znaczy, że ciało 
porusza się ruchem jednostajnie 
przyspieszonym i jednostajnie 
opóźnionym po linii prostej
• zdefiniuje ruch jednostajny po 
okręgu i poda jego przykłady,
• wymieni wielkości opisujące ruch 
jednostajny po okręgu,
• poda  niezmiennik transformacji 
Galileusz,
• wymieni założenia szczególnej teorii 
względności

• zilustruje przykładem każdą    z cech 
wektora,
• rozłoży wektor na składowe   w 
dowolnych kierunkach,
• narysuje wektor przemieszczenia w 
dowolnym przykładzie,
• rozróżnia szybkość średnią       i 
szybkość chwilową,
• rozumie pojęcie przyspieszenia,
• obliczy szybkość, drogę i czas w 
ruchu jednostajnym prostoliniowym,
• sporządzi wykres s(t), v(t)       w 
ruchu jednostajnym prostoliniowym i 
odczyta              z wykresu wielkości 
fizyczne,
• omówi wielkości opisujące ruch 
jednostajny po okręgu i poda związki 
pomiędzy nimi,
• poda związki pomiędzy 
przemieszczeniami i szybkościami w 
różnych układach odniesienia, gdy v<< c
• poda zależność pomiędzy czasami 
trwania danego procesu  w różnych 
układach odniesienia

• oblicza  szybkość i prędkość 
średnią,
• sporządza  i analizuje wykresy 
s(t), v(t), a(t) w ruchu jednostajnie 
zmiennym po linii prostej oraz 
odczytuje z wykresów wielkości 
fizyczne,
• oblicza s, v,  a w ruchu 
jednostajnie zmiennym 
prostoliniowym,
• wykorzystuje do obliczeń 
interpretacje pola figury zawartego 
pod wykresem v(t),
• wskaże przyczynę 
występowania w ruchu 
jednostajnym po okręgu 
przyspieszenia dośrodkowego,
• rozwiązuje typowe zadania 
rachunkowe związane z ruchem 
jednostajnym po okręgu,
• obliczy szybkość ciała              w 
wskazanym inercjalnym układzie 
odniesienia przy danej szybkości 
tego ciała w innym inercjalnym 
układzie odniesienia, 

• omówi metodę wyznaczenia  
przyspieszenia w ruch  
jednostajnym prostoliniowym bez  
prędkości początkowej
• poda interpretacje pola 
figury zawartego pod wykresem 
a(t),
• przeprowadzi analizę 
kinetyczną ruchów zmiennych 
m.in. swobodnego spadku, rzutu 
pionowego
• rozwiązuje typowe zadania 
problemowe związane z ruchem 
jednostajnym po okręgu,
• obliczy czas trwania procesu 
w danym inercjalnym układzie 
odniesienia przy danym czasie 
trwania procesu  w innym 
inercjalnym układzie odniesienia,
• dokona relatywistycznego 
złożenia prędkości,
• rozwiązuje zadania 
rachunkowe dotyczące  ruchów



2. ODDZIAŁYWANIA  W  PRZYRODZIE.  
Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje 
uczeń,  który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, 
który spełnia wymagania na ocenę 
dopuszczającą  oraz:

Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, 
który spełnia wymagania na oceny 
niższe oraz:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń,  
który spełnia poprzednie wymagania  
oraz:

• dokona podziału oddziaływań 
występujących w przyrodzie            i 
poda ich przykłady
• wymieni skutki oddziaływań
• sformułuje trzy zasady dynamiki 
Newtona
• wymieni oddziaływania na 
odległość
• sformułuje prawo powszechnej 
grawitacji
• poda rodzaje ładunków 
występujących w przyrodzie          i 
określi charakter ich oddziaływań
• wypowie prawo Coulomba      i 
zapisze je wzorem
• wymieni źródła pola 
magnetycznego
• wyjaśni pojęcia: siła 
elektrodynamiczna, siła Lorentza
• powie, na czym polega zjawisko 
indukcji elektromagnetycznej
• poda czynniki od których zależy 
siła tarcia

• poda przykłady skutków 
statycznych i dynamicznych różnych 
oddziaływań
• wie, że miarą oddziaływań jest 
siła
• zapisze wzorem prawo 
powszechnej grawitacji, prawo 
Coulomba i wyjaśni wielkości    w 
nim występujące
• poda określenie pierwszej 
prędkości kosmicznej 
• wyjaśni rolę siły grawitacji 
w ruchu planet Układu Słonecznego
• przedstawi graficznie siły 
wzajemnego oddziaływania ciał 
naładowanych 
• określi kierunek i zwrot siły 
elektrodynamicznej i Lorentza    w 
konkretnych przykładach
• objaśni zasadę działania silnika 
elektrycznego i prądnicy
• wymieni sposoby wzbudzania 
prądu indukcyjnego

• wie, że o tym, co dzieje się z 
ciałem, decyduje siła wypadkowa
• znajduje siłę wypadkowa      w 
konkretnych przykładach
• poda przykłady zastosowania 
zasad dynamiki w praktyce poda 
przykłady zjawisk, do opisu których 
stosuje się prawo powszechnego 
ciążenia
• poda określenie  ciężaru ciała i 
obliczy go w pobliżu Ziemi
• określi zwrot linii pola 
magnetycznego wytworzonego 
przez przewodnik prostoliniowy i 
zwojnicę
• zapisze wzór przedstawiający 
wartość siły elektrodynamicznej   i 
siły Lorentza
• określi kierunek przepływu 
prądu indukcyjnego w konkretnej 
sytuacji
• rozwiązuje proste zadania 
rachunkowe z wykorzystaniem 
podstawowych praw   i zależności

• wyjaśni pojęcie układu inercjalnego 
i  nieinercjalnego
• wie, że zasady dynamiki spełnione 
są tylko w układach inercjalnych 
• dokona rozkładu siły ciężkości na 
równi pochyłej
• sporządzi wykres  Fg(r) i Fe(r)
• wyprowadzi wzór na pierwszą 
prędkość kosmiczną dla Ziemi i innych 
planet
• poda treść praw Keplera
• wyprowadzi i zapisze trzecie prawo 
Keplera
• opisze ruch cząstki naładowanej w 
jednorodnym polu magnetycznym
• opisze budowę i zasadę działania 
cyklotronu
• rozwiązuje typowe zadania 
rachunkowe  i problemowe.



3. ENERGIA I JEJ PRZEMIANY.  
Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje 
uczeń,  który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, 
który spełnia wymagania na ocenę 
dopuszczającą  oraz:

Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, 
który spełnia wymagania na oceny 
niższe oraz:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje  
uczeń, który spełnia poprzednie  
wymagania oraz:

• zapisze wzór na pracę stałej siły 
• poda definicję mocy
• poda jednostki pracy i mocy
• wymieni różne rodzaje energii
• wskaże energię tworzące energie 
mechaniczną
• poda przykłady ciał posiadających 
energię kinetyczną potencjalną 
ciężkości
 i sprężystości
• poda wzory na energię 
kinetyczną, potencjalną ciężkości przy 
powierzchni Ziemi
• poda sens drugiej prędkości 
kosmicznej
• zapisze i objaśni wzór na energię 
ładunków 

• wskaże sytuacje w których praca 
stałej siły jest równa zero
• poda definicje jednostek pracy i mocy
• poda związek pomiędzy energią 
mechaniczną a pracą
• powie z czym związana jest energia 
kinetyczna a z czym potencjalna
• poda wzory na energię potencjalną 
sprężystości i go objaśni
• sformułuje zasadę zachowania energii 
mechanicznej
• zapisze wzór na drugą prędkość 
kosmiczną i go objaśni
• wyjaśni kiedy energia oddziaływań 
elektrostatycznych jest dodatnia a kiedy 
ujemna

• poda wzory opisujące energie 
potencjalną ciężkości w pobliżu 
Ziemi i w dowolnie dużej odległości 
od Ziemi
• przedyskutuje zależność energii 
potencjalnej ciężkości od odległości 
od powierzchni Ziemi
• obliczy energię mechaniczną 
ciała w konkretnym przykładzie
• omówi przykłady ilustrujące
zasadę zachowania energii 
mechanicznej
• stosuje wzór na drugą prędkość 
kosmiczną
• obliczy energię oddziaływań 
elektrostatycznych układu 
ładunków 

• rozwiązuje zadania dotyczące 
pracy i mocy
• określi energię mechaniczną 
satelity
• stosuje zasadę zachowania 
energii mechanicznej do opisu 
swobodnego spadku i rzutów 
pionowych oraz w innych 
sytuacjach 
• wyprowadzi wzór na drugą 
prędkość kosmiczną
• naszkicuje i objaśni wykres 
zależności energii oddziaływań 
elektrostatycznych od odległości 
dla ładunków jedno- 
i różnoimiennych

4. MAKROSKOPOWE  WŁASNOŚCI MATERII  A  JEJ BUDOWA MIKROSKOPOWA.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę   dostateczną   otrzymuje 
uczeń, który spełnia wymagania na 
ocenę dopuszczającą oraz:

Ocenę   dobrą  otrzymuje uczeń, 
który  spełnia  wcześniejsze 
wymagania oraz:

Ocenę  bardzo dobrą otrzymuje 
uczeń  spełniający  wymagania 
na oceny niższe oraz:

• wymieni przykłady ruch drgającego w 
przyrodzie
• poda wielkości służące do opisu ruchu 
drgającego
• wymieni główne cech ruchu harmonicznego
• omówi przemiany energii w ruch 
harmonicznym wahadła matematycznego
• wymieni właściwości gazów

• zdefiniuje pojęcia służące do 
opisu ruch drgającego
• omówi główne cechy ruchu 
harmonicznego
• zapisze wyrażenie na częstość 
drgań w ruchu harmonicznym
• poda i objaśni wzór na okres 
drgań wahadła matematycznego

• wymieni i omówi rodzaje 
drgań
• wyjaśni na czym polega 
zjawisko rezonansu
• omówi prawo Hooke’a  
• objaśni mikroskopowy model 
przewodnictwa prądu w 
metalach

• obliczy wychylenie, energię 
potencjalna i  kinetyczną oraz 
siłę w dowolnej chwili drgań
• wyprowadzi wzór na okres 
drgań wahadła 
matematycznego
• porówna przewodnictwo 
prądu w przewodnikach 
i w półprzewodnikach



 i cieczy
• poda skutki działania sił międzycząsteczkowych
• wymieni i omówi rodzaje odkształceń ciał 
stałych
• potrafi wymienić czynniki od których zależy 
opór przewodnika
• dokona podziału substancji ze względu na 
właściwości elektryczne, zdolność przewodnictwa 
prądu 
i właściwości magnetyczne
• poda przykłady wykorzystania różnych 
materiałów ze względu na ich szczególne 
właściwości mechaniczne, elektryczne
 i magnetyczne.

• objaśni pojęcie gazu 
doskonałego
• wyjaśni na czym polega 
zjawisko dyfuzji i menisku
• zapisze prawo Hooke’a
• wymieni właściwości 
przewodników, półprzewodników 
i izolatorów
• omówi niektóre przykłady 
zastosowania różnych materiałów

• opisze mikroskopowy model 
izolatora
• wymieni właściwości 
nadprzewodników
• wskaże różnice w budowie 
dia- para-,  ferromagnetyków
• opisze zachowanie dia- 
para-,  ferromagnetyków w 
zewnętrznym polu 
magnetycznym 
• rozwiązuje proste zadania 
rachunkowe i problemowe

• wie, że każdemu 
elektronowi można przypisać 
moment magnetyczny
• wyjaśni, co to znaczy, że 
atom jest para-, 
diamagnetyczny
• rozwiązuje typowe zadania 
rachunkowe i problemowe

5. PORZĄDEK I CHAOS W PRZYRODZIE.                  
Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje uczeń,  który: Ocenę dostateczną otrzymuje 

uczeń, który spełnia wymagania na 
ocenę dopuszczającą  oraz:

Ocenę  dobrą otrzymuje 
uczeń, który spełnia 
wymagania na oceny niższe 
oraz:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje  
uczeń, który spełnia poprzednie  
wymagania oraz:

• wymieni założenia kinetyczno-molekularnej 
budowy materii
• poda założenia modelu gazu doskonałego
• wymieni parametry stanu
• poda związek pomiędzy temperaturą ciała a 
średnią energią kinetyczną jego cząsteczek
• posługuje się podstawowymi skalami 
temperatur: skalą  Celsjusza i Kelvina
• zdefiniuje energię wewnętrzną ciała na 
podstawie kinetyczno-molekularnej budowy 
materii
• zapisze  pierwszą zasadę termodynamiki
• objaśni istotę drugiej zasady termodynamiki 

• zinterpretuje pierwszą zasadę 
termodynamiki
• przedstawi zasadę działania 
silnika cieplnego (ogólnie)
• wyjaśni zasadę działania turbiny 
parowej i silnika spalinowego 
(.czterosuwowego)
• wyjaśni pojęcie sprawności 
silnika cieplnego
• poda różne sformułowania 
drugiej zasady termodynamiki

• poda postać pierwszej 
zasady termodynamiki w 
różnych procesach 
termodynamicznych 
• zastosuje pierwszą zasadę 
termodynamiki do 
rozwiązywania zadań 
• obliczy sprawność silnika 
cieplnego
• objaśni sens fizyczny 
entropii

• zastosuje pierwszą i drugą 
zasadę termodynamiki do 
rozwiązywania zadań 
• poda  i wykorzysta do obliczeń 
interpretacje pola figury 
zawartego pod wykresem 
przemiany gazowej podanej
 w układzie współrzędnych p(V)
• obliczy pracę objętościową 
w różnych przemianach gazu 
doskonałego 

6. TRANSPORT  ENERGII.



Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje 
uczeń,  który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który 
spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą 
oraz:

Ocenę  dobrą otrzymuje 
uczeń, który spełnia 
wymagania na oceny niższe 
oraz:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje  
uczeń, który spełnia poprzednie  
wymagania oraz:

• wymieni     sposoby przenoszenia 
energii
• wskaże dobre i złe przewodniki 
ciepła
• poda przykłady przenoszenia 
energii na drodze konwekcji, 
przewodzenia, promieniowania
• wyjaśni pojęcie fali mechanicznej 
i poda jej przykłady
• wyjaśni     pojęcia: powierzchnia 
falowa, fala poprzeczna, fala 
podłużna
• objaśni co nazywamy falą 
elektromagnetyczną i wymieni jej 
rodzaje

• scharakteryzuje przenoszenie energii na 
drodze konwekcji, przewodzenia, 
promieniowania
• omówi mechanizm rozchodzenia się fali 
mechanicznej
• poda przykłady fali poprzecznej i podłużnej
• wyjaśni na czym polega zjawisko Dopplera
• przedstawi  wzory opisujące częstotliwość 
dźwięku odbieranego przez obserwatora    w 
różnych sytuacjach
• wymieni praktyczne zastosowania fal 
elektromagnetycznych

• porówna różne sposoby 
przenoszenia energii 
• rozwiązuje zadania 
dotyczące zjawiska Dopplera
• przedstawi widmo fal 
elektromagnetycznych we 
wskazanym porządku
• omówi przykłady 
praktycznego wykorzystania 
fal elektromagnetycznych

• objaśni analogie między 
przewodnictwem ciepła i prądu 
elektrycznego
• wyprowadzi wzór na 
częstotliwość dźwięku 
odbieranego  przez obserwatora 
gdy źródło jest w ruchu
• rozwiązuje  zadania 
rachunkowe i problemowe
w zakresie przedstawionych 
wymagań.

7.ŚWIATŁO I JEGO ROLA W PRZYRODZIE.
 I część – optyka geometryczna
Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje uczeń, 
który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, 
który spełnia wymagania na ocenę 
dopuszczającą  oraz:

Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, który 
spełnia wymagania na oceny niższe 
oraz:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje  
uczeń, który spełnia poprzednie  
wymagania oraz:

• wymieni zjawiska , którym ulega 
światło na granicy dwóch ośrodków 
oraz poda i objaśni prawa nimi rządzące
• wyjaśni  zjawisko całkowitego 
odbicia
• porówna przejście światła 
monochromatycznego i białego przez 
pryzmat
• opisze soczewkę i poda jej rodzaje
• wyjaśni pojęcia: promienie 

• zilustruje na rysunku zjawisko 
odbicia i załamania
• zaznaczy na rysunku kąt padania, 
odbicia i załamania  (z zachowaniem 
odpowiedniej wartości kątów) 
• wymieni przykłady praktycznego 
wykorzystania zjawiska całkowitego 
wewnętrznego odbicia
• narysuje bieg promienia 
świetlnego przez płytkę 

• wyjaśni na czym polega zjawisko 
rozproszenia i wskaże jego 
zastosowania
• poda definicję bezwzględnego 
współczynnika załamania światła
• wyrazi względny współczynnik 
załamania światła przez 
bezwzględne współczynniki 
załamania
• poda warunki przy których 

• wymieni wielkości opisujące falę 
świetlną, które ulegają zmianie przy 
przejściu światła z jednego ośrodka 
do drugiego i wskaże wielkość która 
pozostaje w tej sytuacji stała
• poda warunek na kąt graniczny
• stosuje prawo załamania do 
opisu przejścia światła przez płytkę 
płaskorównoległą 
i pryzmat



krzywizny, oś soczewki, ognisko 
rzeczywiste i pozorne, ogniskowa, 
zdolność skupiająca soczewki
• konstruuje obrazy tworzone przez 
soczewki i wymienia cech obrazu
• poda zastosowania soczewek
• objaśni działanie oka jako przyrządu 
optycznego oraz lupy

płaskorównoległą 
i pryzmat
• wymieni czynniki od których 
zależy ogniskowa soczewki
• zapisze równanie soczewki
• zapisze wzór na powiększenie 
obrazu
• wyjaśni na czym polega krótko-, i 
dalekowzroczność oraz poda 
sposoby ich korygowania
• poda i zinterpretuje wzór na 
powiększenie uzyskiwane w lupie

zachodzi całkowite wewnętrzne 
odbicie
• opisze zasadę działania 
światłowodu 
• poda możliwości praktycznego 
wykorzystania pryzmatu
• zapisze i zinterpretuje wzór 
informujący od czego zależy 
ogniskowa soczewki
• określi zdolność skupiającą 
układu soczewek
• zinterpretuje równanie soczewki
• objaśni zasadę działania 
mikroskopu optycznego

• rozwiązuje zadania dotyczące 
soczewek i ich układów
• zapisze i zinterpretuje wzór na 
powiększenie uzyskiwane w 
mikroskopie
• rozwiązuje zadania rachunkowe 
i problemowe dotyczące 
przyrządów optycznych
• wyjaśni powstanie barw 
przedmiotów w świetle odbitym i 
barw ciał przezroczystych

II część – korpuskularno – falowa natura światła.

Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje 
uczeń,  który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, 
który spełnia wymagania na ocenę 
dopuszczającą  oraz:

Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, 
który spełnia wymagania na oceny 
niższe oraz:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń,  
który spełnia poprzednie wymagania  
oraz:

• wymieni zjawiska świadczące o 
falowej naturze światła
• wyjaśni na czym polega zjawisko 
dyfrakcji i interferencji światła
• powie co to jest siatka 
dyfrakcyjna
• wyjaśni na czym polega zjawisko 
polaryzacji 
• wyjaśni na czym polega zjawisko 
fotoelektryczne zewnętrzne
• wyjaśni pojęcia: częstotliwość 
graniczna, praca wyjścia, kwant 
(foton)
• omówi budowę fotokomórki
• przedstawi model atomu 
wodoru podany przez Bohra
• przedstawi konsekwencje 

• poda warunek przy którym 
obserwowane jest zjawisko dyfrakcji
• poda warunek wzmocnienia 
i wygaszenia światła
• wymieni zjawiska jakie zachodzą 
na siatce dyfrakcyjnej dla światła 
monochromatycznego i białego
• poda przykłady zastosowania 
zjawiska polaryzacji
• omówi zasadę działania 
fotokomórki 
• zapisze i omówi wzór na energię 
kwantu i pracę wyjścia
• sformułuje postulaty Bohra
• zapisze wzorami konsekwencje 
pierwszego postulatu Bohra i 
wykorzysta je od prostych obliczeń

• zapisze i zinterpretuje warunek 
wzmocnienia światła na siatce 
dyfrakcyjnej
• omówi sposoby polaryzacji 
światła
• wyjaśni fotoefekt w oparciu o 
kwantową naturę  światła
• poda i zinterpretuje wzór 
Einsteina – Milikana opisujący 
fotoefekt
• poda definicję 1eV
• wyrazi energię w dżulach 
i elektronowoltach
• wykorzystuje wzór Einsteina – 
Milikana do rozwiązywania zadań 
rachunkowych
• zapisze wzorami postulaty Bohra

• wyjaśni i omówi rozszczepienie 
światła na siatce dyfrakcyjnej
• wyjaśni pojęcie kąta Brewstera 
• poda czynniki od których zależy 
energia kinetyczna fotoelektronów i 
liczba emitowanych fotoelektronów
• przedstawi i zinterpretuje wykres 
zależność energii kinetycznej 
fotoelektronów od częstotliwości 
podającego promieniowania dla kilku 
metali
• przedstawi i zinterpretuje wykres 
zależność natężenia prądu płynącego w 
fotokomórce od nacięcia panującego 
pomiędzy elektrodami 
• wyjaśni pojęcie napięcia 
hamowania



pierwszego postulatu Bohra
• powie jakie widma nazywamy 
emisyjnymi a jakie absorpcyjnymi
• wyjaśni na czym polega analiza 
spektralna (widmowa) i do czego 
służy spektroskop

• w oparciu o model Bohra 
wyjaśni serie widmowe
• przedstawi budowę lasera oraz 
wskaże możliwość jego praktycznego 
wykorzystania 

• wyjaśni pojęcie granicy serii
• wskaże w danej serii przejście, 
któremu odpowiada emisja 
najkrótszej i najdłuższej fali
• poda i zinterpretuje wzór 
Balmera
• omówi zasadę działania lasera

• przedstawi sposoby wzbudzania 
atomu  wyjaśni pojęcie : energia 
jonizacji atomu oraz obliczy jej wartość 
w konkretnym przykładzie
• omówi właściwości optyczne ciał 

8. FIZYKA JĄDROWA I JEJ ZASTOSOWANIE.

Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje 
uczeń,  który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, 
który spełnia wymagania na ocenę 
dopuszczającą  oraz:

Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, 
który spełnia wymagania na oceny 
niższe oraz:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń,  
który spełnia poprzednie wymagania  
oraz:

• wymieni składniki jądra 
atomowego
• poda na czym polega 
promieniotwórczość naturalna
• wymieni naturalne przemiany 
jądra atomowego
• wymieni rodzaje 
promieniowania jądrowego i poda 
jego główne właściwości
• wyjaśni pojęcia: stała rozpadu, 
czas połowicznego zaniku
• wyjaśni pojęcie deficytu masy, 
energii wiązania jądra atomowego i 
właściwej energii wiązania jądra 
atomowego
• wymieni sztuczne przemiany 
jądra atomowego
• poda możliwości wykorzystania 
energii jądrowej
• określi wpływ promieniowania 
na organizmy żywe 

• określi skład jądra atomowego 
przy danej liczbie masowej 
i atomowej
• scharakteryzuje składniki jądra 
atomowego
• omówi rozpad α, β 
• omówi przemianę γ
• zilustruje  graficznie prawo 
rozpadu promieniotwórczego i je 
objaśni
• zapisze wyrażenie pozwalające 
obliczyć deficyt masy  i energię 
wiązania jądra atomowego
• omówi sztuczne przemiany jądra 
atomowego: syntezę jąder 
atomowych, reakcje jądrowe, 
reakcję rozszczepienia
• wskaże zalety i zagrożenia 
związane z wykorzystaniem energii 
jądrowej
• poda przykłady wykorzystania 
promieniowania jądrowego 

• omówi oddziaływania 
występujące w jądrze atomowym
• wyjaśni pojęcia: izotop, izobar, 
izoton
• zapisze schematy ogólne 
rozpadu α, β
• zapisze i objaśni prawo rozpadu 
promieniotwórczego
• zinterpretuje wykres zależności 
właściwej energii wiązania od liczby 
nukleonów
• zapisze reakcję jądrową, 
uwzględniając zasadę zachowania 
liczby nukleonów i ładunku
• opisze  warunki w jakich 
przebiega reakcja syntezy jąder 
atomowych
• opisze budowę i zasadę działania 
reaktora jądrowego

• opowie, jak doszło do odkrycia 
jądra atomowego 
• poda definicję aktywności źródła i 
jej jednostkę
• poda związek pomiędzy stałą 
rozpadu a czasem połowicznego zaniku
• stosuje prawo rozpadu 
promieniotwórczego do rozwiązywania 
zadań
• obliczy właściwą energię wiązania 
jądra atomowego
• wykorzysta wykres zależności 
właściwej energii wiązania od liczby 
nukleonów do wyjaśnienia pochodzenia 
energii jądrowej
• poda warunki na to by reakcja 
rozszczepienia przebiegała w sposób 
lawinowy (łańcuchowy)
• sporządzi bilans energii  w reakcji 
jądrowej i rozszczepienia



w różnych dziedzinach życia

9. BUDOWA I EWOLUCJA WSZECHŚWIATA.

Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje 
uczeń,  który:

Ocenę dostateczną otrzymuje 
uczeń, który spełnia wymagania na 
ocenę dopuszczającą  oraz:

Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, 
który spełnia wymagania na oceny 
niższe oraz:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który  
spełnia poprzednie wymagania oraz:

•  poda możliwości 
prowadzenia obserwacji 
astronomicznych
• wymieni jednostki odległości 
używane w astronomii
• powie, czym zajmuje się 
kosmologia
• poda czynnik od którego 
zależy przyszłość Wszechświata
• wymieni podstawowe typy 
gwiazd
• przedstawi hierarchiczną 
strukturą Wszechświata

• wymieni przyrządy służące do 
prowadzenia obserwacji 
astronomicznych
• poda definicję 1AU, 1pc, 
1 rok świetlny
• wymieni fakty obserwacyjne 
potwierdzające teorię 
rozszerzającego się Wszechświata
• wyjaśni w jaki sposób losy 
Wszechświata zależą od gęstości 
materii 
• określi położenie gwiazdy na 
diagramie H-R
• omówi podstawowe typy 
gwiazd

• poda i zapisze prawo Hubbla
• objaśni, jak na podstawie 
prawa Hubbla wnioskujemy, że 
galaktyki oddalają się od siebie
• wyjaśni co to jest 
promieniowanie reliktowe
• określi jaką część gęstości 
krytycznej stanowi szacowana 
gęstość widocznego Wszechświata 
• omówi kolejne etapy ewolucji 
gwiazd  

• omówi budowę i zasadę działania 
przykładowych przyrządów astronomicznych
• w oparciu o stałą Hubbla obliczy wiek 
Wszechświata
• wyjaśni, dlaczego odkrycie promieniowania 
reliktowego  potwierdza teorię rozszerzającego 
się Wszechświata
• wymieni kolejne stadia rozwoju 
Wszechświata zgodnie  z modelem Wielkiego 
Wybuchu
• omówi metodę Paczyńskiego znajdowania 
ciemnej materii
• poda inne hipotezy związane z istnieniem 
ciemnej materii
• zinterpretuje położenie gwiazdy na 
diagramie H-R jako etap ewolucji

10. JEDNOŚĆ MIKRO-  I MAKROŚWIATA. FIZYKA A FILOZOFIA.  NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ FIZYKI.

Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje 
uczeń,  który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, 
który spełnia wymagania na ocenę 
dopuszczającą  oraz:

Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, 
który spełnia wymagania na oceny 
niższe oraz:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń,  
który spełnia poprzednie wymagania  
oraz:

• wyjaśni co to jest kwant (foton) • poda wzory określające energię, • obliczy energię, masę i pęd • przedstawi wzór pozwalający 



• poda hipotezę de Broglie,a fal 
materii
• przedstawi wzór pozwalający 
obliczyć długość fali odpowiadającej 
cząstce o pędzie p
• powie, czego dotyczy zasada 
nieoznaczoności

masę i pęd fotonu
• wymieni możliwości 
praktycznego wykorzystania 
falowych własności cząstek
• zapisze i zinterpretuje zasadę 
nieoznaczoności dla pędu 
i położenia
• wyjaśni na czym polega 
rozumowanie indukcyjne a na czym 
dedukcyjne
• poda ważniejsze osiągnięcia 
fizyki w minionym wieku  

fotonu
• omówi przykładowe 
doświadczenie potwierdzające 
hipotezę de Broglie,a
• poda przykłady rozumowania 
indukcyjnego i dedukcyjnego
• wyjaśni na czym polega 
determinizm i indeterminizm       w 
opisie przyrody
• oceni  znaczenie  ważniejszych 
osiągnięć fizyki w minionym wieku
• wymieni ważniejsze, 
współczesne narzędzia fizyki

obliczyć długość fali odpowiadającej 
cząstce  , traktując przypadek 
relatywistycznie
• omówi budowę i zasadę działania 
mikroskopu elektronowego
• poda zakres stosowalności teorii 
fizycznych
• poda przykładu determinizmu w 
klasycznym opisie przebiegu zjawisk 
fizycznych
• uzasadni, posługując się zasadą 
nieoznaczoności , że fizyka kwantowa 
jest indetermistyczna 
• wskaże dynamicznie rozwijające się 
dziedziny fizyki   
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