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Przedmiotowe zasady oceniania 

Fizyka klasa 2 poziom podstawowy 4-letnie liceum 
Zasady ogólne 

1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (na stopień dopuszczający - łatwe; na stopień dostateczny - umiarkowanie 

trudne); niektóre czynności ucznia mogą być wspomagane przez nauczyciela (np. wykonywanie doświadczeń, rozwiązywanie problemów, przy czym na stopień do- 

stateczny 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 wypadku 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, a na tej podstawie sformułować hipotezy badawcze 

i zaproponować sposób ich weryfikacji; samodzielnie prowadzi badania  o charakterze naukowym; z własnej inicjatywy pogłębia wiedzę, korzystając  z róż- nych źródeł; 

poszukuje zastosowań wiedzy w praktyce; dzieli się wiedzą z innymi uczniami; osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych z dziedziny fizyki lub w olim- piadzie fizycznej). 

Wymagania ogólne – uczeń: 

• wykorzystuje pojęcia i wielkości fizyczne do opisu zjawisk i wskazuje ich przykłady w otoczeniu, 

• rozwiązuje problemy, wykorzystując prawa i zależności fizyczne, 

• planuje i przeprowadza obserwacje i doświadczenia, wnioskuje na podstawie ich wyników, 

• posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.  

Ponadto: 

- sprawnie się komunikuje i stosuje terminologię właściwą dla fizyki, 

- kreatywnie rozwiązuje problemy z dziedziny fizyki, świadomie wykorzystując metody i narzędzia wywodzące się z informatyki, 

- posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, 

- samodzielnie dociera do informacji, dokonuje ich selekcji, syntezy i wartościowania; rzetelnie korzysta z różnych źródeł informacji, w tym z internetu, 

- uczy się systematycznie, buduje prawidłowe związki przyczynowo-skutkowe, porządkuje i pogłębia zdobytą wiedzę, 

- współpracuje w grupie i realizuje projekty edukacyjne z dziedziny fizyki lub astronomii. 

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie 

(wymagania na kolejne stopnie się kumulują - obejmują również wymagania na stopnie niższe)  

Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej; doświadczenia obowiązkowe zapisano pogrubioną czcionką
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Ocena 

Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający 

4. Elektrostatyka 

Uczeń: 

• opisuje na przykładach elektryzowanie ciał 

przez potarcie i dotyk; wyjaśnia, że te zjawiska 

polegają na przemieszczaniu się elektronów 

• informuje, kiedy naelektryzowane ciała się 

przyciągają, a kiedy odpychają; opisuje 

jakościowo oddziaływanie ładunków 

jednoimiennych i różnoimiennych 

• analizuje zjawiska elektryzowania ciał, 

posługując się pojęciem ładunku elektrycznego; 

rozróżnia dwa rodzaje ładunków elektrycznych 

• posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego 

jako wielokrotnością ładunku elementarnego; 

stosuje jednostkę ładunku elektrycznego 

• podaje zasadę zachowania ładunku 

elektrycznego 

• posługuje się pojęciem siły elektrycznej 

i wyjaśnia, od czego ona zależy 

• odróżnia przewodniki od izolatorów i wskazuje 

ich przykłady 

• informuje, kiedy mamy do czynienia z polem 

elektrycznym, i wskazuje przykłady jego 

występowania w otaczającej rzeczywistości 

• informuje, że w nienaładowanym przewodniku 

ładunki elektryczne rozmieszczone są 

równomiernie, a nadmiarowe ładunki – bez 

względu na znak – powodują elektryzowanie 

tylko zewnętrznej powierzchni przewodnika 

• omawia zasady ochrony przed burzą 

• posługuje się pojęciem napięcia elektrycznego 

wraz z jego jednostką 

• doświadczalnie bada oddziaływania ciał 

naelektryzowanych, korzystając z opisu 

doświadczenia; opisuje wyniki obserwacji, 

formułuje wnioski 

• rozwiązuje proste zadania lub problemy:  

− dotyczące ładunków elektrycznych 

i oddziaływań ciał naelektryzowanych 

Uczeń: 

• opisuje na przykładach elektryzowanie ciał przez 

potarcie i dotyk; wyjaśnia, że te zjawiska polegają na 

przemieszczaniu się elektronów 

• informuje, kiedy naelektryzowane ciała się 

przyciągają, a kiedy odpychają; opisuje jakościowo 

oddziaływanie ładunków jednoimiennych 

i różnoimiennych 

• analizuje zjawiska elektryzowania ciał, posługując 

się pojęciem ładunku elektrycznego; rozróżnia dwa 

rodzaje ładunków elektrycznych 

• posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego jako 

wielokrotnością ładunku elementarnego; stosuje 

jednostkę ładunku elektrycznego 

• podaje zasadę zachowania ładunku elektrycznego 

• posługuje się pojęciem siły elektrycznej i wyjaśnia, od 

czego ona zależy 

• odróżnia przewodniki od izolatorów i wskazuje ich 

przykłady 

• informuje, kiedy mamy do czynienia z polem 

elektrycznym, i wskazuje przykłady jego 

występowania w otaczającej rzeczywistości 

• informuje, że w nienaładowanym przewodniku 

ładunki elektryczne rozmieszczone są równomiernie, 

a nadmiarowe ładunki – bez względu na znak – 

powodują elektryzowanie tylko zewnętrznej 

powierzchni przewodnika 

• omawia zasady ochrony przed burzą 

• posługuje się pojęciem napięcia elektrycznego wraz 

z jego jednostką 

• doświadczalnie bada oddziaływania ciał 

naelektryzowanych, korzystając z opisu 

doświadczenia; opisuje wyniki obserwacji, formułuje 

wnioski 

• rozwiązuje proste zadania lub problemy:  

− dotyczące ładunków elektrycznych i oddziaływań 

ciał naelektryzowanych 

− związane z obliczaniem ładunku 

Uczeń: 

• opisuje na przykładach elektryzowanie ciał 

przez potarcie i dotyk; wyjaśnia, że te 

zjawiska polegają na przemieszczaniu się 

elektronów 

• informuje, kiedy naelektryzowane ciała się 

przyciągają, a kiedy odpychają; opisuje 

jakościowo oddziaływanie ładunków 

jednoimiennych i różnoimiennych 

• analizuje zjawiska elektryzowania ciał, 

posługując się pojęciem ładunku 

elektrycznego; rozróżnia dwa rodzaje ładunków 

elektrycznych 

• posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego 

jako wielokrotnością ładunku elementarnego; 

stosuje jednostkę ładunku elektrycznego 

• podaje zasadę zachowania ładunku 

elektrycznego 

• posługuje się pojęciem siły elektrycznej 

i wyjaśnia, od czego ona zależy 

• odróżnia przewodniki od izolatorów 

i wskazuje ich przykłady 

• informuje, kiedy mamy do czynienia z polem 

elektrycznym, i wskazuje przykłady jego 

występowania w otaczającej rzeczywistości 

• informuje, że w nienaładowanym 

przewodniku ładunki elektryczne 

rozmieszczone są równomiernie, 

a nadmiarowe ładunki – bez względu na znak 

– powodują elektryzowanie tylko zewnętrznej 

powierzchni przewodnika 

• omawia zasady ochrony przed burzą 

• posługuje się pojęciem napięcia elektrycznego 

wraz z jego jednostką 

• doświadczalnie bada oddziaływania ciał 

naelektryzowanych, korzystając z opisu 

doświadczenia; opisuje wyniki obserwacji, 

formułuje wnioski 

Uczeń: 

• opisuje na przykładach elektryzowanie ciał 

przez potarcie i dotyk; wyjaśnia, że te 

zjawiska polegają na przemieszczaniu się 

elektronów 

• informuje, kiedy naelektryzowane ciała się 

przyciągają, a kiedy odpychają; opisuje 

jakościowo oddziaływanie ładunków 

jednoimiennych i różnoimiennych 

• analizuje zjawiska elektryzowania ciał, 

posługując się pojęciem ładunku 

elektrycznego; rozróżnia dwa rodzaje 

ładunków elektrycznych 

• posługuje się pojęciem ładunku 

elektrycznego jako wielokrotnością 

ładunku elementarnego; stosuje jednostkę 

ładunku elektrycznego 

• podaje zasadę zachowania ładunku 

elektrycznego 

• posługuje się pojęciem siły elektrycznej 

i wyjaśnia, od czego ona zależy 

• odróżnia przewodniki od izolatorów 

i wskazuje ich przykłady 

• informuje, kiedy mamy do czynienia 

z polem elektrycznym, i wskazuje 

przykłady jego występowania 

w otaczającej rzeczywistości 

• informuje, że w nienaładowanym 

przewodniku ładunki elektryczne 

rozmieszczone są równomiernie, 

a nadmiarowe ładunki – bez względu na 

znak – powodują elektryzowanie tylko 

zewnętrznej powierzchni przewodnika 

• omawia zasady ochrony przed burzą 

• posługuje się pojęciem napięcia 

elektrycznego wraz z jego jednostką 

• doświadczalnie bada oddziaływania ciał 

naelektryzowanych, korzystając z opisu 
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Ocena 

Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający 

− związane z obliczaniem ładunku 

naelektryzowanych ciał i wykorzystaniem 

zasady zachowania ładunku 

− związane z wykorzystaniem prawa 

Coulomba 

− związane z opisem pola elektrycznego 

− związane z rozkładem ładunków 

w przewodnikach 

− dotyczące kondensatorów, 

w szczególności: wyodrębnia z tekstów 

i ilustracji informacje kluczowe dla opisywanego 

zjawiska bądź problemu, przedstawia je 

w różnych postaciach, przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności, przeprowadza obliczenia 

i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania, z zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z danych 

• analizuje tekst Ciekawa nauka wokół nas; 

wyodrębnia z niego informacje kluczowe 

i posługuje się nimi 

naelektryzowanych ciał i wykorzystaniem zasady 

zachowania ładunku 

− związane z wykorzystaniem prawa Coulomba 

− związane z opisem pola elektrycznego 

− związane z rozkładem ładunków w przewodnikach 

− dotyczące kondensatorów, 

w szczególności: wyodrębnia z tekstów i ilustracji 

informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź 

problemu, przedstawia je w różnych postaciach, 

przelicza wielokrotności i podwielokrotności, 

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania, z zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z danych 

• analizuje tekst Ciekawa nauka wokół nas; 

wyodrębnia z niego informacje kluczowe i posługuje 

się nimi 

• rozwiązuje proste zadania lub problemy:  

− dotyczące ładunków elektrycznych 

i oddziaływań ciał naelektryzowanych 

− związane z obliczaniem ładunku 

naelektryzowanych ciał i wykorzystaniem 

zasady zachowania ładunku 

− związane z wykorzystaniem prawa 

Coulomba 

− związane z opisem pola elektrycznego 

− związane z rozkładem ładunków 

w przewodnikach 

− dotyczące kondensatorów, 

w szczególności: wyodrębnia z tekstów 

i ilustracji informacje kluczowe dla 

opisywanego zjawiska bądź problemu, 

przedstawia je w różnych postaciach, 

przelicza wielokrotności i podwielokrotności, 

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania, 

z zachowaniem liczby cyfr znaczących 

wynikającej z danych 

• analizuje tekst Ciekawa nauka wokół nas; 

wyodrębnia z niego informacje kluczowe 

i posługuje się nimi 

doświadczenia; opisuje wyniki obserwacji, 

formułuje wnioski 

• rozwiązuje proste zadania lub problemy:  

− dotyczące ładunków elektrycznych 

i oddziaływań ciał naelektryzowanych 

− związane z obliczaniem ładunku 

naelektryzowanych ciał 

i wykorzystaniem zasady zachowania 

ładunku 

− związane z wykorzystaniem prawa 

Coulomba 

− związane z opisem pola elektrycznego 

− związane z rozkładem ładunków 

w przewodnikach 

− dotyczące kondensatorów, 

w szczególności: wyodrębnia z tekstów 

i ilustracji informacje kluczowe dla 

opisywanego zjawiska bądź problemu, 

przedstawia je w różnych postaciach, 

przelicza wielokrotności i podwielokrotności, 

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania, 

z zachowaniem liczby cyfr znaczących 

wynikającej z danych 

• analizuje tekst Ciekawa nauka wokół nas; 

wyodrębnia z niego informacje kluczowe 

i posługuje się nimi 

5. Prąd elektryczny 

Uczeń: 

• opisuje przepływ prądu w obwodach jako ruch 

elektronów swobodnych albo jonów 

w przewodnikach; opisuje warunki przepływu 

prądu elektrycznego i określa jego kierunek 

• rozróżnia symbole graficzne podstawowych 

elementów obwodów elektrycznych 

• posługuje się pojęciem napięcia elektrycznego 

wraz z jego jednostką 

• rozróżnia pojęcia natężenie prądu i napięcie 

elektryczne; posługuje się pojęciem natężenia 

Uczeń: 

• opisuje przepływ prądu w obwodach jako ruch 

elektronów swobodnych albo jonów 

w przewodnikach; opisuje warunki przepływu prądu 

elektrycznego i określa jego kierunek 

• rozróżnia symbole graficzne podstawowych 

elementów obwodów elektrycznych 

• posługuje się pojęciem napięcia elektrycznego wraz 

z jego jednostką 

• rozróżnia pojęcia natężenie prądu i napięcie 

elektryczne; posługuje się pojęciem natężenia prądu 

Uczeń: 

• opisuje przepływ prądu w obwodach jako 

ruch elektronów swobodnych albo jonów 

w przewodnikach; opisuje warunki przepływu 

prądu elektrycznego i określa jego kierunek 

• rozróżnia symbole graficzne podstawowych 

elementów obwodów elektrycznych 

• posługuje się pojęciem napięcia 

elektrycznego wraz z jego jednostką 

• rozróżnia pojęcia natężenie prądu i napięcie 

elektryczne; posługuje się pojęciem natężenia 

Uczeń: 

• opisuje przepływ prądu w obwodach jako 

ruch elektronów swobodnych albo jonów 

w przewodnikach; opisuje warunki 

przepływu prądu elektrycznego i określa 

jego kierunek 

• rozróżnia symbole graficzne 

podstawowych elementów obwodów 

elektrycznych 

• posługuje się pojęciem napięcia 

elektrycznego wraz z jego jednostką 
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Ocena 

Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający 

prądu wraz z jego jednostką 

• wskazuje przyrządy pomiarowe służące do 

pomiaru napięcia i natężenia prądu 

elektrycznego oraz ich symbole graficzne 

• wymienia sposoby łączenia elementów obwodu 

elektrycznego; rozróżnia połączenia szeregowe 

i równoległe, wskazuje ich przykłady 

• posługuje się pojęciem węzła (połączenia 

przewodów); wskazuje węzły 

w przedstawionym obwodzie elektrycznym 

• formułuje pierwsze prawo Kirchhoffa jako 

przykład zasady zachowania ładunku; 

wskazuje zastosowanie tego prawa m.in. 

w przypadku obwodu składającego się 

z połączonych równolegle odbiorników prądu  

• formułuje prawo Ohma 

• posługuje się pojęciem oporu elektrycznego 

jako własnością przewodnika; posługuje się 

jednostką oporu 

• rozróżnia metale i półprzewodniki 

• wyróżnia formy energii, na jakie jest 

zamieniana energia elektryczna; wskazuje 

źródła energii elektrycznej i odbiorniki; omawia 

przykłady zastosowania energii elektrycznej 

• posługuje się pojęciami energii elektrycznej 

i mocy prądu elektrycznego wraz z ich 

jednostkami 

• analizuje tekst Energia na czarną godzinę; 

wyodrębnia informacje kluczowe i posługuje się 

nimi 

• przeprowadza doświadczenie, korzystając 

z jego opisu: buduje – według podanego 

schematu – obwód elektryczny składający się 

ze źródła napięcia, odbiornika – żarówki, 

wyłącznika i przewodów; opisuje wyniki 

obserwacji, formułuje wnioski 

• posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przedstawionych materiałów 

źródłowych, w tym tekstów 

popularnonaukowych, dotyczących obwodów 

wraz z jego jednostką 

• wskazuje przyrządy pomiarowe służące do pomiaru 

napięcia i natężenia prądu elektrycznego oraz ich 

symbole graficzne 

• wymienia sposoby łączenia elementów obwodu 

elektrycznego; rozróżnia połączenia szeregowe 

i równoległe, wskazuje ich przykłady 

• posługuje się pojęciem węzła (połączenia 

przewodów); wskazuje węzły w przedstawionym 

obwodzie elektrycznym 

• formułuje pierwsze prawo Kirchhoffa jako przykład 

zasady zachowania ładunku; wskazuje 

zastosowanie tego prawa m.in. w przypadku obwodu 

składającego się z połączonych równolegle 

odbiorników prądu  

• formułuje prawo Ohma 

• posługuje się pojęciem oporu elektrycznego jako 

własnością przewodnika; posługuje się jednostką 

oporu 

• rozróżnia metale i półprzewodniki 

• wyróżnia formy energii, na jakie jest zamieniana 

energia elektryczna; wskazuje źródła energii 

elektrycznej i odbiorniki; omawia przykłady 

zastosowania energii elektrycznej 

• posługuje się pojęciami energii elektrycznej i mocy 

prądu elektrycznego wraz z ich jednostkami 

• analizuje tekst Energia na czarną godzinę; 

wyodrębnia informacje kluczowe i posługuje się nimi 

• przeprowadza doświadczenie, korzystając z jego 

opisu: buduje – według podanego schematu – 

obwód elektryczny składający się ze źródła napięcia, 

odbiornika – żarówki, wyłącznika i przewodów; 

opisuje wyniki obserwacji, formułuje wnioski 

• posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy 

przedstawionych materiałów źródłowych, w tym 

tekstów popularnonaukowych, dotyczących obwodów 

elektrycznych i prądu elektrycznego 

• rozwiązuje proste zadania lub problemy dotyczące 

treści rozdziału Prąd elektryczny, w szczególności:  

− związane z opisywaniem, rysowaniem 

prądu wraz z jego jednostką 

• wskazuje przyrządy pomiarowe służące do 

pomiaru napięcia i natężenia prądu 

elektrycznego oraz ich symbole graficzne 

• wymienia sposoby łączenia elementów 

obwodu elektrycznego; rozróżnia połączenia 

szeregowe i równoległe, wskazuje ich 

przykłady 

• posługuje się pojęciem węzła (połączenia 

przewodów); wskazuje węzły 

w przedstawionym obwodzie elektrycznym 

• formułuje pierwsze prawo Kirchhoffa jako 

przykład zasady zachowania ładunku; 

wskazuje zastosowanie tego prawa m.in. 

w przypadku obwodu składającego się 

z połączonych równolegle odbiorników prądu  

• formułuje prawo Ohma 

• posługuje się pojęciem oporu elektrycznego 

jako własnością przewodnika; posługuje się 

jednostką oporu 

• rozróżnia metale i półprzewodniki 

• wyróżnia formy energii, na jakie jest 

zamieniana energia elektryczna; wskazuje 

źródła energii elektrycznej i odbiorniki; 

omawia przykłady zastosowania energii 

elektrycznej 

• posługuje się pojęciami energii elektrycznej 

i mocy prądu elektrycznego wraz z ich 

jednostkami 

• analizuje tekst Energia na czarną godzinę; 

wyodrębnia informacje kluczowe i posługuje 

się nimi 

• przeprowadza doświadczenie, korzystając 

z jego opisu: buduje – według podanego 

schematu – obwód elektryczny składający się 

ze źródła napięcia, odbiornika – żarówki, 

wyłącznika i przewodów; opisuje wyniki 

obserwacji, formułuje wnioski 

• posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przedstawionych materiałów 

• rozróżnia pojęcia natężenie prądu 

i napięcie elektryczne; posługuje się 

pojęciem natężenia prądu wraz z jego 

jednostką 

• wskazuje przyrządy pomiarowe służące do 

pomiaru napięcia i natężenia prądu 

elektrycznego oraz ich symbole graficzne 

• wymienia sposoby łączenia elementów 

obwodu elektrycznego; rozróżnia 

połączenia szeregowe i równoległe, 

wskazuje ich przykłady 

• posługuje się pojęciem węzła (połączenia 

przewodów); wskazuje węzły 

w przedstawionym obwodzie 

elektrycznym 

• formułuje pierwsze prawo Kirchhoffa jako 

przykład zasady zachowania ładunku; 

wskazuje zastosowanie tego prawa m.in. 

w przypadku obwodu składającego się 

z połączonych równolegle odbiorników 

prądu  

• formułuje prawo Ohma 

• posługuje się pojęciem oporu 

elektrycznego jako własnością 

przewodnika; posługuje się jednostką 

oporu 

• rozróżnia metale i półprzewodniki 

• wyróżnia formy energii, na jakie jest 

zamieniana energia elektryczna; wskazuje 

źródła energii elektrycznej i odbiorniki; 

omawia przykłady zastosowania energii 

elektrycznej 

• posługuje się pojęciami energii 

elektrycznej i mocy prądu elektrycznego 

wraz z ich jednostkami 

• analizuje tekst Energia na czarną godzinę; 

wyodrębnia informacje kluczowe 

i posługuje się nimi 

• przeprowadza doświadczenie, korzystając 

z jego opisu: buduje – według podanego 
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Ocena 

Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający 

elektrycznych i prądu elektrycznego 

• rozwiązuje proste zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału Prąd elektryczny, 

w szczególności:  

− związane z opisywaniem, rysowaniem 

i analizowaniem obwodów elektrycznych 

• związane z wykorzystaniem wzorów na 

napięcie elektryczne i natężenie prądu 

elektrycznego 

• związane z pomiarem napięcia i natężenia 

prądu 

• związane z połączeniami szeregowym 

i równoległym elementów obwodów 

elektrycznych 

• związane z wykorzystaniem pierwszego 

prawa Kirchhoffa 

• związane z wykorzystaniem prawa Ohma 

• związane z oporem elektrycznym 

• związane z zależnością oporu elektrycznego 

od temperatury 

• dotyczące energii elektrycznej i mocy prądu 

elektrycznego; 

wyodrębnia z tekstów, tabel, wykresów 

i ilustracji informacje kluczowe dla opisywanego 

zjawiska bądź problemu, przedstawia je 

w różnych postaciach, przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności, przeprowadza obliczenia 

i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania, z zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności pomiaru 

lub danych 

i analizowaniem obwodów elektrycznych 

− związane z wykorzystaniem wzorów na napięcie 

elektryczne i natężenie prądu elektrycznego 

− związane z pomiarem napięcia i natężenia prądu 

− związane z połączeniami szeregowym 

i równoległym elementów obwodów elektrycznych 

− związane z wykorzystaniem pierwszego prawa 

Kirchhoffa 

− związane z wykorzystaniem prawa Ohma 

− związane z oporem elektrycznym 

− związane z zależnością oporu elektrycznego od 

temperatury 

− dotyczące energii elektrycznej i mocy prądu 

elektrycznego; 

wyodrębnia z tekstów, tabel, wykresów i ilustracji 

informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź 

problemu, przedstawia je w różnych postaciach, 

przelicza wielokrotności i podwielokrotności, 

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania, z zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub 

danych 

źródłowych, w tym tekstów 

popularnonaukowych, dotyczących obwodów 

elektrycznych i prądu elektrycznego 

• rozwiązuje proste zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału Prąd elektryczny, 

w szczególności:  

− związane z opisywaniem, rysowaniem 

i analizowaniem obwodów elektrycznych 

− związane z wykorzystaniem wzorów na 

napięcie elektryczne i natężenie prądu 

elektrycznego 

− związane z pomiarem napięcia i natężenia 

prądu 

− związane z połączeniami szeregowym 

i równoległym elementów obwodów 

elektrycznych 

− związane z wykorzystaniem pierwszego 

prawa Kirchhoffa 

− związane z wykorzystaniem prawa Ohma 

− związane z oporem elektrycznym 

− związane z zależnością oporu 

elektrycznego od temperatury 

− dotyczące energii elektrycznej i mocy 

prądu elektrycznego; 

wyodrębnia z tekstów, tabel, wykresów 

i ilustracji informacje kluczowe dla 

opisywanego zjawiska bądź problemu, 

przedstawia je w różnych postaciach, 

przelicza wielokrotności i podwielokrotności, 

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania, 

z zachowaniem liczby cyfr znaczących 

wynikającej z dokładności pomiaru lub 

danych 

schematu – obwód elektryczny składający 

się ze źródła napięcia, odbiornika – 

żarówki, wyłącznika i przewodów; opisuje 

wyniki obserwacji, formułuje wnioski 

• posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przedstawionych materiałów 

źródłowych, w tym tekstów 

popularnonaukowych, dotyczących 

obwodów elektrycznych i prądu 

elektrycznego 

• rozwiązuje proste zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału Prąd elektryczny, 

w szczególności:  

− związane z opisywaniem, rysowaniem 

i analizowaniem obwodów 

elektrycznych 

− związane z wykorzystaniem wzorów na 

napięcie elektryczne i natężenie prądu 

elektrycznego 

− związane z pomiarem napięcia i natężenia 

prądu 

− związane z połączeniami szeregowym 

i równoległym elementów obwodów 

elektrycznych 

− związane z wykorzystaniem pierwszego 

prawa Kirchhoffa 

− związane z wykorzystaniem prawa 

Ohma 

− związane z oporem elektrycznym 

− związane z zależnością oporu 

elektrycznego od temperatury 

− dotyczące energii elektrycznej i mocy 

prądu elektrycznego; 

wyodrębnia z tekstów, tabel, wykresów 

i ilustracji informacje kluczowe dla 

opisywanego zjawiska bądź problemu, 

przedstawia je w różnych postaciach, 

przelicza wielokrotności i podwielokrotności, 

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania, 
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Ocena 

Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający 

z zachowaniem liczby cyfr znaczących 

wynikającej z dokładności pomiaru lub 

danych 

6. Elektryczność i magnetyzm 

Uczeń: 

• rozróżnia pojęcia napięcie stałe i napięcie przemienne 

• przelicza ilość energii elektrycznej wyrażoną 

w kilowatogodzinach na dżule 

• opisuje rolę izolacji i bezpieczników 

przeciążeniowych w domowej sieci elektrycznej 

oraz warunki bezpiecznego korzystania 

z energii elektrycznej 

• wymienia zasady postępowania w przypadku 

porażenia elektrycznego 

• nazywa bieguny magnesów stałych i opisuje 

oddziaływanie między nimi; opisuje zachowanie 

się igły magnetycznej w obecności magnesu 

oraz zasadę działania kompasu; posługuje się 

pojęciem biegunów magnetycznych Ziemi; 

opisuje na przykładzie żelaza oddziaływanie 

magnesów na materiały magnetyczne 

• porównuje oddziaływanie magnesów 

z oddziaływaniem ładunków elektrycznych; 

wskazuje podobieństwa i różnice 

• opisuje oddziaływanie magnesu na różne 

substancje; wskazuje przykłady substancji, 

które magnes silnie przyciąga – 

ferromagnetyków 

• opisuje budowę elektromagnesu; podaje 

przykłady zastosowania elektromagnesów 

i zwojnic 

• wskazuje oddziaływanie magnetyczne jako 

podstawę działania silników elektrycznych 

• rozpoznaje symbole diody i tranzystora na 

schematach obwodów elektronicznych 

• przeprowadza doświadczenia, korzystając z ich 

opisu: 

− bada napięcie przemienne 

− bada oddziaływanie magnesu na przedmioty 

Uczeń: 

• rozróżnia pojęcia napięcie stałe i napięcie przemienne 

• przelicza ilość energii elektrycznej wyrażoną 

w kilowatogodzinach na dżule 

• opisuje rolę izolacji i bezpieczników 

przeciążeniowych w domowej sieci elektrycznej oraz 

warunki bezpiecznego korzystania z energii 

elektrycznej 

• wymienia zasady postępowania w przypadku 

porażenia elektrycznego 

• nazywa bieguny magnesów stałych i opisuje 

oddziaływanie między nimi; opisuje zachowanie się 

igły magnetycznej w obecności magnesu oraz 

zasadę działania kompasu; posługuje się pojęciem 

biegunów magnetycznych Ziemi; opisuje na 

przykładzie żelaza oddziaływanie magnesów na 

materiały magnetyczne 

• porównuje oddziaływanie magnesów 

z oddziaływaniem ładunków elektrycznych; wskazuje 

podobieństwa i różnice 

• opisuje oddziaływanie magnesu na różne substancje; 

wskazuje przykłady substancji, które magnes silnie 

przyciąga – ferromagnetyków 

• opisuje budowę elektromagnesu; podaje przykłady 

zastosowania elektromagnesów i zwojnic 

• wskazuje oddziaływanie magnetyczne jako 

podstawę działania silników elektrycznych 

• rozpoznaje symbole diody i tranzystora na 

schematach obwodów elektronicznych 

– przeprowadza doświadczenia, korzystając z ich 

opisu: 

• bada napięcie przemienne 

• bada oddziaływanie magnesu na przedmioty 

wykonane z różnych substancji oraz 

oddziaływanie dwóch magnesów 

Uczeń: 

• rozróżnia pojęcia napięcie stałe i napięcie 

przemienne 

• przelicza ilość energii elektrycznej wyrażoną 

w kilowatogodzinach na dżule 

• opisuje rolę izolacji i bezpieczników 

przeciążeniowych w domowej sieci 

elektrycznej oraz warunki bezpiecznego 

korzystania z energii elektrycznej 

• wymienia zasady postępowania w przypadku 

porażenia elektrycznego 

• nazywa bieguny magnesów stałych i opisuje 

oddziaływanie między nimi; opisuje 

zachowanie się igły magnetycznej 

w obecności magnesu oraz zasadę działania 

kompasu; posługuje się pojęciem biegunów 

magnetycznych Ziemi; opisuje na przykładzie 

żelaza oddziaływanie magnesów na materiały 

magnetyczne 

• porównuje oddziaływanie magnesów 

z oddziaływaniem ładunków elektrycznych; 

wskazuje podobieństwa i różnice 

• opisuje oddziaływanie magnesu na różne 

substancje; wskazuje przykłady substancji, 

które magnes silnie przyciąga – 

ferromagnetyków 

• opisuje budowę elektromagnesu; podaje 

przykłady zastosowania elektromagnesów 

i zwojnic 

• wskazuje oddziaływanie magnetyczne jako 

podstawę działania silników elektrycznych 

• rozpoznaje symbole diody i tranzystora na 

schematach obwodów elektronicznych 

• przeprowadza doświadczenia, korzystając 

z ich opisu: 

Uczeń: 

• rozróżnia pojęcia napięcie stałe i napięcie 

przemienne 

• przelicza ilość energii elektrycznej 

wyrażoną w kilowatogodzinach na dżule 

• opisuje rolę izolacji i bezpieczników 

przeciążeniowych w domowej sieci 

elektrycznej oraz warunki bezpiecznego 

korzystania z energii elektrycznej 

• wymienia zasady postępowania 

w przypadku porażenia elektrycznego 

• nazywa bieguny magnesów stałych 

i opisuje oddziaływanie między nimi; 

opisuje zachowanie się igły magnetycznej 

w obecności magnesu oraz zasadę 

działania kompasu; posługuje się 

pojęciem biegunów magnetycznych Ziemi; 

opisuje na przykładzie żelaza 

oddziaływanie magnesów na materiały 

magnetyczne 

• porównuje oddziaływanie magnesów 

z oddziaływaniem ładunków 

elektrycznych; wskazuje podobieństwa 

i różnice 

• opisuje oddziaływanie magnesu na różne 

substancje; wskazuje przykłady substancji, 

które magnes silnie przyciąga – 

ferromagnetyków 

• opisuje budowę elektromagnesu; podaje 

przykłady zastosowania elektromagnesów 

i zwojnic 

• wskazuje oddziaływanie magnetyczne 

jako podstawę działania silników 

elektrycznych 

• rozpoznaje symbole diody i tranzystora na 
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Ocena 

Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający 

wykonane z różnych substancji oraz 

oddziaływanie dwóch magnesów 

− bada odpychanie grafitu przez magnes 

− demonstruje magnesowanie się żelaza 

w polu magnetycznym 

− doświadczalnie ilustruje układ linii pola 

magnetycznego wokół magnesu;  

opisuje i przedstawia na schematycznych 

rysunkach wyniki obserwacji, odczytuje wyniki 

pomiarów napięcia, formułuje wnioski 

• rozwiązuje proste zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału Elektryczność 

i magnetyzm, w szczególności związane z:  

− domową siecią elektryczną i zapewnieniem 

bezpiecznego korzystania z energii 

elektrycznej 

− oddziaływaniem magnetycznym 

i magnetyzmem 

− opisem pola magnetycznego 

− siłą magnetyczną 

− indukcją elektromagnetyczną 

− transformatorem 

− diodami 

− tranzystorami; 

• wyodrębnia z tekstów i ilustracji informacje 

kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź 

problemu, przedstawia je w różnych 

postaciach, przeprowadza obliczenia, 

posługując się kalkulatorem, i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania, 

z zachowaniem liczby cyfr znaczących  

• bada odpychanie grafitu przez magnes 

• demonstruje magnesowanie się żelaza w polu 

magnetycznym 

• doświadczalnie ilustruje układ linii pola 

magnetycznego wokół magnesu;  

opisuje i przedstawia na schematycznych 

rysunkach wyniki obserwacji, odczytuje wyniki 

pomiarów napięcia, formułuje wnioski 

• rozwiązuje proste zadania lub problemy dotyczące 

treści rozdziału Elektryczność i magnetyzm, 

w szczególności związane z:  

• domową siecią elektryczną i zapewnieniem 

bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej 

• oddziaływaniem magnetycznym i magnetyzmem 

• opisem pola magnetycznego 

• siłą magnetyczną 

• indukcją elektromagnetyczną 

• transformatorem 

• diodami 

• tranzystorami; 

• wyodrębnia z tekstów i ilustracji informacje kluczowe 

dla opisywanego zjawiska bądź problemu, 

przedstawia je w różnych postaciach, przeprowadza 

obliczenia, posługując się kalkulatorem, i zapisuje 

wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania, 

z zachowaniem liczby cyfr znaczących  

• bada napięcie przemienne 

• bada oddziaływanie magnesu na przedmioty 

wykonane z różnych substancji oraz 

oddziaływanie dwóch magnesów 

• bada odpychanie grafitu przez magnes 

• demonstruje magnesowanie się żelaza 

w polu magnetycznym 

• doświadczalnie ilustruje układ linii pola 

magnetycznego wokół magnesu;  

opisuje i przedstawia na schematycznych 

rysunkach wyniki obserwacji, odczytuje 

wyniki pomiarów napięcia, formułuje wnioski 

• rozwiązuje proste zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału Elektryczność 

i magnetyzm, w szczególności związane z:  

• domową siecią elektryczną i zapewnieniem 

bezpiecznego korzystania z energii 

elektrycznej 

• oddziaływaniem magnetycznym 

i magnetyzmem 

• opisem pola magnetycznego 

• siłą magnetyczną 

• indukcją elektromagnetyczną 

• transformatorem 

• diodami 

• tranzystorami; 

• wyodrębnia z tekstów i ilustracji informacje 

kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź 

problemu, przedstawia je w różnych 

postaciach, przeprowadza obliczenia, 

posługując się kalkulatorem, i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania, 

z zachowaniem liczby cyfr znaczących  

schematach obwodów elektronicznych 

• przeprowadza doświadczenia, korzystając 

z ich opisu: 

− bada napięcie przemienne 

− bada oddziaływanie magnesu na 

przedmioty wykonane z różnych 

substancji oraz oddziaływanie dwóch 

magnesów 

− bada odpychanie grafitu przez magnes 

− demonstruje magnesowanie się żelaza 

w polu magnetycznym 

− doświadczalnie ilustruje układ linii 

pola magnetycznego wokół magnesu;  

opisuje i przedstawia na 

schematycznych rysunkach wyniki 

obserwacji, odczytuje wyniki pomiarów 

napięcia, formułuje wnioski 

• rozwiązuje proste zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału Elektryczność 

i magnetyzm, w szczególności związane 

z:  

− domową siecią elektryczną 

i zapewnieniem bezpiecznego 

korzystania z energii elektrycznej 

− oddziaływaniem magnetycznym 

i magnetyzmem 

− opisem pola magnetycznego 

− siłą magnetyczną 

− indukcją elektromagnetyczną 

− transformatorem 

− diodami 

− tranzystorami; 

• wyodrębnia z tekstów i ilustracji 

informacje kluczowe dla opisywanego 

zjawiska bądź problemu, przedstawia je 

w różnych postaciach, przeprowadza 

obliczenia, posługując się kalkulatorem, 

i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania, z zachowaniem liczby cyfr 

znaczących  
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Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:  

Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane: 

1. ustnie  

2. pisemnie  

3. praktycznie. 

 

Oceny z sprawdzianów i testów: 

 

Poziom rozwiązania / liczba 

zdobytych punktów 
Ocena 

ponad 90% oraz zadanie dodatkowe Celujący 

ponad 90% Bardzo dobry 

75% - 89% Dobry 

50% - 74% Dostateczny 

30% - 49% Dopuszczający 

0% - 29% Niedostateczny 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej 

Zgodne z zapisami w statucie szkoły.  

Podwyższając przewidywaną ocenę klasyfikacyjną, uczeń powinien wykazać się umiejętnościami określonymi w wymaganiach na oczekiwaną ocenę w zakresie tych 

elementów oceny, z których jego osiągnięcia nie spełniały wymagań. Na przykład, jeśli słabą stroną ucznia były oceny „ustne”, sprawdzanie odbywa się ustnie. 

 
Ogólne zasady dostosowania form,  metod i wymagań dydaktycznych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 

A) ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu: 

• uwzględniać trudności z zapamiętywaniem pojęć, 

• częściej powtarzać i utrwalać materiał, 

• w czasie odpowiedzi ustnych wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, 

• w czasie odpowiedzi pisemnych (kartkówek, testów) dawać więcej czasu na pisanie lub mniej zadań do wykonania w standardowym czasie, 

• podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie, 

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

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

• podczas ćwiczeń praktycznych dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwe udzielać instruktażu, 
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• podczas oceniania ćwiczeń praktycznych brać przede wszystkim pod uwagę chęci, wysiłek, 

B) z inteligencją niższa niż przeciętna: 

• często odwoływać się do konkretu, 

• omawiać niewielkie partie materiału i o mniejszym stopniu trudności (pamiętając, że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej), 

• podawać polecenia w prostszej formie, 

• wydłużać czas na wykonanie zadania, 

• podchodzić do dziecka w trakcie samodzielnej pracy, w razie potrzeby udzielać pomocy i wyjaśnień, 

• dać większą ilość czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału, 

• kontrolować systematyczność pracy ucznia, 

• dzielenie materiału na mniejsze części , aby ułatwić ich zapamiętanie i odtworzenie. 

• niewskazane jest  nagłe wyrywanie  do odpowiedzi bez uprzedzenia , szczególnie z odległych partii materiału 

• polecenia  ustne i pisemne winny mieć prostą konstrukcję , należy upewniać się , czy zostały  dobrze zrozumiane , w razie potrzeby dodatkowo wyjaśniać 

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

• przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki , niekiedy nawet odpytywać indywidualnie 

 

 

 


