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Wymagania edukacyjne z FIZYKI w zakresie podstawowym 

Klasy II i III Technikum (Po Szkole Podstawowej) 

 

§1 
 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Fizyka zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, 

które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika „FIZYKA – 

Podręcznik – Liceum i Technikum - zakres podstawowy”. Jest on niezastąpiony przy obiektywnej ocenie 

postępów ucznia w nauce.  

 

§2 
 

 Zasady obowiązujące na lekcjach FIZYKI.  
 

1. Uczeń zobowiązany jest do: 

 przygotowania się do lekcji, posiadania w czasie zajęć zeszytu przedmiotowego i podręcznika; 

 nabywania wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej. 

2. Ocenianie:  

a. Ocena pracy ucznia i jego postępów w nauce będzie dokonywana w ciągu całego roku szkolnego. 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej będą uwzględniane następujące elementy:  

wiedza, umiejętności, praca na lekcji, samodzielność, systematyczność, frekwencja.  

b. Sposoby sprawdzania osiągnięć:  

 prace pisemne:  

i. test diagnostyczny, sprawdzian, test – zapowiedziane i wpisanie do dziennika z 

wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym; 

ii.  kartkówka – forma sprawdzania wiedzy bieżącej -  dotyczy 3 ostatnich lekcji i może 

być niezapowiedziana; 

 odpowiedź ustna;  

 praca na lekcji np.: praca w grupach, ćwiczenia pisemne na lekcji, aktywność;  

 zadanie domowe;  

 staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego;  

 praca na platformach edukacyjnych;  

 inne formy pracy i dokonania ucznia np.: pokazy, prezentacje, zadania dodatkowe, konkursy 

przedmiotowe, publikacje artykułów.  

c. Oceny są uzasadniane oraz jawne dla uczniów i rodziców oraz zgodne z obowiązującą w 

szkole skalą ocen. 

d. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

Każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika.  

e. Oceny semestralne i roczne nie są średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych ze 

względu na ich różnorodną rangę.  

f. Prace pisemne ucznia są dla rodziców do wglądu u nauczyciela na zasadach określonych przez 

Statut Szkoły. 

g.  Uczeń może zgłosić na początku lekcji dwa nieprzygotowania w trakcie półrocza w 

przypadku dwóch godzin tygodniowo (w przypadku jednej godziny jedno  nieprzygotowanie). 

Uczeń nie ma prawa zgłosić nieprzygotowania do lekcji w sytuacji zapowiedzianej pracy 

pisemnej. 
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3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z fizyki są 

zgodne z § 41 Statutu Szkoły. 

4. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek samodzielnie nadrobić materiał z zajęć, uzupełnić 

zeszyt oraz zadania. Ponadto jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących form sprawdzenia 

wiedzy i umiejętności (zgodnie z wytycznymi nauczyciela). 

 

§3 
 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI 

 

 

OCENA ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI ZAKRES WIEDZY 

niedostateczna Uczeń nie opanował zakresu wiedzy i umiejętności 

wymaganych na ocenę dopuszczającą, 

 co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy z fizyki, 

popełnia rażące błędy w rachunkach, nie potrafi 

wykonać prostych ćwiczeń i zadań nawet z pomocą 

nauczyciela, nie zna podstawowych praw fizyki, 

teorii, nie rozumie poleceń,  naprowadzany przez 

nauczyciela nie potrafi odtworzyć nawet 

fragmentarycznej wiedzy, zachowuje bierną postawę 

na lekcjach, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 

 

Uczeń nie opanował zakresu 

wiedzy i umiejętności 

wymaganych na ocenę 

dopuszczającą. 

dopuszczająca Uczeń  przyswoił treści konieczne,  ma braki  

w wiedzy, ale odpowiednio motywowany przez 

nauczyciela wykonuje proste polecenia, prowadzi 

zeszyt przedmiotowy, ma problemy z aktywnym 

włączaniem się podczas pracy w grupach, ale bierze 

w niej udział, definiuje podstawowe pojęcia 

wymagane w podstawie programowej, wykonuje, 

nawet jeśli błędnie, zlecone przez nauczyciela 

zadania domowe. 

Uczeń rozwiązuje samodzielnie lub z niewielką 

pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i 

praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

intuicyjnie rozumie podstawowe twierdzenia; 

operuje prostymi obiektami abstrakcyjnymi; potrafi 

wskazać dane, szukane, wykonuje rysunki z 

oznaczeniami  

do typowych zadań; sprawnie rachuje. 

Uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić 

braki w podstawowych umiejętnościach.  

 

Uczeń ma niewielkie braki 

wopanowaniu koniecznych 

wiadomości zawartych 

wpodstawie programowej, ale 

nie uniemożliwia to dalszego 

zdobywania wiedzy. 

dostateczna Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą,  

a także opanował podstawowe wiadomości  

i umiejętności, jednak ma problem z ich logicznym 

łączeniem, bez motywacji nauczyciela przejawia 

niewielką aktywność na lekcjach, pokierowany 

współpracuje podczas pracy w grupach, wykonuje 

prawidłowo większość zleconych przez nauczyciela 

zadań domowych, wyszukuje w różnych źródłach 

informacje zgodne z określonym kryterium, 

Uczeń opanował podstawowe 

wiadomości określone podstawą 

programową 
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posługuje się podstawowymi pojęciami 

wymaganymi w podstawie programowej, analizuje 

również proste zależności, a także próbuje 

porównywać, wnioskować i zajmować określone 

stanowisko. 

Uczeń posługuje się zdobytymi wiadomościami  

w rozwiązywaniu typowych zadań praktycznych  

i typowych problemowych o średnim stopniu 

trudności; samodzielnie formułuje proste wnioski; 

zadania o większym stopniu trudności rozwiązuje 

tylko z pomocą nauczyciela. 

 

dobra Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną a 

także ma niewielkie braki w wiedzy, przyswoił treści 

rozszerzające, właściwie stosuje terminologię 

przedmiotową, a także wiadomości w sytuacjach 

typowych wg wzorów znanych z lekcji i 

podręcznika,  

rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem 

poznanych metod, motywowany przez nauczyciela 

potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o dużym 

stopniu trudności, dostrzega związki przyczynowo – 

skutkowe, samodzielnie pracuje z podręcznikiem i 

materiałem źródłowym oraz aktywnie uczestniczy w 

zajęciach, bardzo dobrze współpracuje w grupie, 

potrafi koordynować jej działania, prawidłowo 

wykonuje wszystkie zlecone przez nauczyciela 

zadania, analizuje i interpretuje informacje, 

prawidłowo wnioskuje. 

Uczeń sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytą 

wiedzą wrozwiązywaniu mniej typowych zadań 

praktycznych i typowych problemowych, 

przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne,  

używa języka matematyczno-fizycznego w 

wypowiedziach pisemnych i ustnych, wykazuje się 

znajomością i rozumieniem poznanych pojęć, 

twierdzeń itp. 

 

Uczeń nie opanował wpełni 

wiadomości określonych 

wpodstawie programowej; ale 

opanował je na 

poziomieprzekraczającym 

wymagania podstawowe 

bardzo dobra Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą a także 

niemal w pełni opanował materiał zawarty w 

programie nauczania, samodzielnie interpretuje 

zagadnienia i analizuje procesy oraz zjawiska 

fizyczne, rozwiązuje problemy w sposób 

interdyscyplinarny, analizuje związki przyczynowo – 

skutkowe, jest bardzo aktywny na lekcjach , np. 

bierze udział w dyskusjach, odpowiada na pytania i 

sam je formułuje, podejmuje aktywne działania w 

ramach pracy w grupie lub metodą projektu, wyraża 

opinię na temat omawianych zagadnień współczesnej 

fizyki, potrafi on samodzielnie interpretować 

zjawiska oraz bronić swych poglądów.  

Uczeń sprawnie i samodzielnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami wrozwiązywaniu 

nietypowych zadań praktycznych i problemowych, 

przeprowadza rozmaite rozumowania dedukcyjne, 

Uczeń opanował niemal w pełni 

wiadomości określone 

wpodstawie programowej 
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sprawnie posługuje się poprawnym językiem 

matematyczno-fizycznym w wypowiedziach 

pisemnych i ustnych, planuje i organizuje swoją 

pracę. 

 

celujaca Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a 

także posiada wiedzę wyczerpującą zagadnienia 

podstawy programowej oraz wykraczającą poza nią, 

potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości,  

jest inicjatorem i organizatorem szkolnych lub 

lokalnych imprez o charakterze edukacyjnym, osiąga 

sukcesy w konkursach przedmiotowych i 

interdyscyplinarnych różnych szczebli, a także pod 

okiem nauczyciela prowadzi własne prace badawcze. 

Uczeń samodzielnie rozwija swoje zainteresowania 

fizyczne, jest twórczy, osiąga sukcesy w konkursach 

i olimpiadach matematycznych na szczeblu 

międzyszkolnym, regionalnym i krajowym, 

posiadaną wiedzą umiejętnie dzieli się z 

rówieśnikami 

 

Uczeń ma pełną wiedzę 

określoną wwymaganiach 

podstawy programowej z fizyki 

w danej klasie oraz posiada 

wiadomości znacznie poza nią 

wykraczające 

 

 

§4 
 

 

W przypadku wprowadzenia trybu nauki zdalnej lub hybrydowej obowiązuje Rozdział 7a § 48b Statutu 

Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1. 
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Wymagania edukacyjne z FIZYKI w zakresie podstawowym 

Klasy I, II i III Szkoły Branżowej 

 

§1 
 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Fizyka zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, 

które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika „FIZYKA – 

Podręcznik dla Szkoły Branżowej I stopnia”. Jest on niezastąpiony przy obiektywnej ocenie postępów 

ucznia w nauce.  

 

§2 
 

 Zasady obowiązujące na lekcjach FIZYKI.  
 

1. Uczeń zobowiązany jest do: 

 przygotowania się do lekcji, posiadania w czasie zajęć zeszytu przedmiotowego i podręcznika; 

 nabywania wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej. 

2. Ocenianie:  

h. Ocena pracy ucznia i jego postępów w nauce będzie dokonywana w ciągu całego roku szkolnego. 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej będą uwzględniane następujące elementy:  

wiedza, umiejętności, praca na lekcji, samodzielność, systematyczność, frekwencja.  

i. Sposoby sprawdzania osiągnięć:  

 prace pisemne:  

i. test diagnostyczny, sprawdzian, test – zapowiedziane i wpisanie do dziennika z 

wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym; 

ii.  kartkówka – forma sprawdzania wiedzy bieżącej -  dotyczy 3 ostatnich lekcji i może 

być niezapowiedziana; 

 odpowiedź ustna;  

 praca na lekcji np.: praca w grupach, ćwiczenia pisemne na lekcji, aktywność;  

 zadanie domowe;  

 staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego;  

 praca na platformach edukacyjnych;  

 inne formy pracy i dokonania ucznia np.: pokazy, prezentacje, zadania dodatkowe, konkursy 

przedmiotowe, publikacje artykułów.  

j. Oceny są uzasadniane oraz jawne dla uczniów i rodziców oraz zgodne z obowiązującą w 

szkole skalą ocen. 

k. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

Każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika.  

l. Oceny semestralne i roczne nie są średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych ze 

względu na ich różnorodną rangę.  

m. Prace pisemne ucznia są dla rodziców do wglądu u nauczyciela na zasadach określonych przez 

Statut Szkoły. 

n.  Uczeń może zgłosić na początku lekcji dwa nieprzygotowania w trakcie półrocza w 

przypadku dwóch godzin tygodniowo (w przypadku jednej godziny jedno  nieprzygotowanie). 

Uczeń nie ma prawa zgłosić nieprzygotowania do lekcji w sytuacji zapowiedzianej pracy 

pisemnej. 
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3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z fizyki są 

zgodne z § 41 Statutu Szkoły. 

4. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek samodzielnie nadrobić materiał z zajęć, uzupełnić 

zeszyt oraz zadania. Ponadto jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących form sprawdzenia 

wiedzy i umiejętności (zgodnie z wytycznymi nauczyciela). 

 

§3 
 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH Z FIZYKI 

 

 

OCENA ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI ZAKRES WIEDZY 

niedostateczna Uczeń nie opanował zakresu wiedzy i umiejętności 

wymaganych na ocenę dopuszczającą, 

 co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy z fizyki, 

popełnia rażące błędy w rachunkach, nie potrafi 

wykonać prostych ćwiczeń i zadań nawet z pomocą 

nauczyciela, nie zna podstawowych praw fizyki, 

teorii, nie rozumie poleceń,  naprowadzany przez 

nauczyciela nie potrafi odtworzyć nawet 

fragmentarycznej wiedzy, zachowuje bierną postawę 

na lekcjach, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 

 

Uczeń nie opanował zakresu 

wiedzy i umiejętności 

wymaganych na ocenę 

dopuszczającą. 

dopuszczająca Uczeń  przyswoił treści konieczne,  ma braki  

w wiedzy, ale odpowiednio motywowany przez 

nauczyciela wykonuje proste polecenia, prowadzi 

zeszyt przedmiotowy, ma problemy z aktywnym 

włączaniem się podczas pracy w grupach, ale bierze 

w niej udział, definiuje podstawowe pojęcia 

wymagane w podstawie programowej, wykonuje, 

nawet jeśli błędnie, zlecone przez nauczyciela 

zadania domowe. 

Uczeń rozwiązuje samodzielnie lub z niewielką 

pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i 

praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

intuicyjnie rozumie podstawowe twierdzenia; 

operuje prostymi obiektami abstrakcyjnymi; potrafi 

wskazać dane, szukane, wykonuje rysunki z 

oznaczeniami  

do typowych zadań; sprawnie rachuje. 

Uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić 

braki w podstawowych umiejętnościach.  

 

Uczeń ma niewielkie braki 

wopanowaniu koniecznych 

wiadomości zawartych 

wpodstawie programowej, ale 

nie uniemożliwia to dalszego 

zdobywania wiedzy. 

dostateczna Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą,  

a także opanował podstawowe wiadomości  

i umiejętności, jednak ma problem z ich logicznym 

łączeniem, bez motywacji nauczyciela przejawia 

niewielką aktywność na lekcjach, pokierowany 

współpracuje podczas pracy w grupach, wykonuje 

prawidłowo większość zleconych przez nauczyciela 

zadań domowych, wyszukuje w różnych źródłach 

informacje zgodne z określonym kryterium, 

Uczeń opanował podstawowe 

wiadomości określone podstawą 

programową 
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posługuje się podstawowymi pojęciami 

wymaganymi w podstawie programowej, analizuje 

również proste zależności, a także próbuje 

porównywać, wnioskować i zajmować określone 

stanowisko. 

Uczeń posługuje się zdobytymi wiadomościami  

w rozwiązywaniu typowych zadań praktycznych  

i typowych problemowych o średnim stopniu 

trudności; samodzielnie formułuje proste wnioski; 

zadania o większym stopniu trudności rozwiązuje 

tylko z pomocą nauczyciela. 

 

dobra Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną a 

także ma niewielkie braki w wiedzy, przyswoił treści 

rozszerzające, właściwie stosuje terminologię 

przedmiotową, a także wiadomości w sytuacjach 

typowych wg wzorów znanych z lekcji i 

podręcznika,  

rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem 

poznanych metod, motywowany przez nauczyciela 

potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o dużym 

stopniu trudności, dostrzega związki przyczynowo – 

skutkowe, samodzielnie pracuje z podręcznikiem i 

materiałem źródłowym oraz aktywnie uczestniczy w 

zajęciach, bardzo dobrze współpracuje w grupie, 

potrafi koordynować jej działania, prawidłowo 

wykonuje wszystkie zlecone przez nauczyciela 

zadania, analizuje i interpretuje informacje, 

prawidłowo wnioskuje. 

Uczeń sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytą 

wiedzą wrozwiązywaniu mniej typowych zadań 

praktycznych i typowych problemowych, 

przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne,  

używa języka matematyczno-fizycznego w 

wypowiedziach pisemnych i ustnych, wykazuje się 

znajomością i rozumieniem poznanych pojęć, 

twierdzeń itp. 

 

Uczeń nie opanował wpełni 

wiadomości określonych 

wpodstawie programowej; ale 

opanował je na 

poziomieprzekraczającym 

wymagania podstawowe 

bardzo dobra Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą a także 

niemal w pełni opanował materiał zawarty w 

programie nauczania, samodzielnie interpretuje 

zagadnienia i analizuje procesy oraz zjawiska 

fizyczne, rozwiązuje problemy w sposób 

interdyscyplinarny, analizuje związki przyczynowo – 

skutkowe, jest bardzo aktywny na lekcjach , np. 

bierze udział w dyskusjach, odpowiada na pytania i 

sam je formułuje, podejmuje aktywne działania w 

ramach pracy w grupie lub metodą projektu, wyraża 

opinię na temat omawianych zagadnień współczesnej 

fizyki, potrafi on samodzielnie interpretować 

zjawiska oraz bronić swych poglądów.  

Uczeń sprawnie i samodzielnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami wrozwiązywaniu 

nietypowych zadań praktycznych i problemowych, 

przeprowadza rozmaite rozumowania dedukcyjne, 

Uczeń opanował niemal w pełni 

wiadomości określone 

wpodstawie programowej 
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sprawnie posługuje się poprawnym językiem 

matematyczno-fizycznym w wypowiedziach 

pisemnych i ustnych, planuje i organizuje swoją 

pracę. 

 

celujaca Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a 

także posiada wiedzę wyczerpującą zagadnienia 

podstawy programowej oraz wykraczającą poza nią, 

potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości,  

jest inicjatorem i organizatorem szkolnych lub 

lokalnych imprez o charakterze edukacyjnym, osiąga 

sukcesy w konkursach przedmiotowych i 

interdyscyplinarnych różnych szczebli, a także pod 

okiem nauczyciela prowadzi własne prace badawcze. 

Uczeń samodzielnie rozwija swoje zainteresowania 

fizyczne, jest twórczy, osiąga sukcesy w konkursach 

i olimpiadach matematycznych na szczeblu 

międzyszkolnym, regionalnym i krajowym, 

posiadaną wiedzą umiejętnie dzieli się z 

rówieśnikami 

 

Uczeń ma pełną wiedzę 

określoną wwymaganiach 

podstawy programowej z fizyki 

w danej klasie oraz posiada 

wiadomości znacznie poza nią 

wykraczające 

 

 

 

§4 
 

 

W przypadku wprowadzenia trybu nauki zdalnej lub hybrydowej obowiązuje Rozdział 7a § 48b Statutu 

Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1. 

 
 

 


