
I Podstawa prawna 
 

Przedmiotowe zasady oceniania opracowano na podstawie: 

• Realizowanego w szkole programu nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum  w zakresie podstawowym  - „Odkryć fizykę” . 

• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

• Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. 

• Podstawy programowej przedmiotu fizyka. 

 

II Ogólne zasady oceniania uczniów  

 
1. Cele przedmiotowego systemu oceniania 

• Zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia  

• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

• Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

• Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

• Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

• Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.  

4. Poprawione prace są udostępniane uczniom na lekcji, podczas której nauczyciel omawia sprawdzian. Jeśli uczeń jest nieobecny, praca jest 

udostępniana w czasie konsultacji/w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu podczas wywiadówek 

lub konsultacji. 

6. Prowadzenie zeszytu jest  obowiązkowe. Wymagane są notatki samodzielnie prowadzone przez ucznia podczas zajęć i uzupełniane w domu za  

czas nieobecności w szkole. W zeszycie powinny znaleźć się także zadania domowe i inne materiały wykorzystywane na zajęciach. 

Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie podręcznika, zeszytu  i innych pomocy wskazanych przez nauczyciela 



III Formy aktywności i metody sprawdzania wiedzy uczniów: 

 

1. Ocenie podlegają:  

• sprawdziany ( prace klasowe),  

• testy obejmujące większy zakres materiału,  

• kartkówki obejmujące trzy ostatnie lekcje,  

• odpowiedź ustna,  

• przygotowanie ( lub nieprzygotowanie ) do lekcji, 

• zadania domowe, 

• prace w grupach, 

• prace długoterminowe,  

• aktywność na lekcji, 

• udział w konkursach itd.. 

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności:  

 

Kształtowanie języka przedmiotu  

• ogólny rozwój intelektualny ucznia, 

• rzeczowość wypowiedzi , 

• odwoływanie się do wiedzy matematyczno-przyrodniczej, 

• znajomość i rozumienie praw fizyki, definicji  oraz  ich zastosowania, 

• poprawne stosowanie podstawowych pojęć, 

• analizę przyswojonej wiedzy,  

• zbieranie, uogólnianie, porównywanie wiadomości, wyciąganie wniosków,  

• obowiązkowość, dokładność i systematyczność pracy. 

 

Rozwiązywanie problemów  

• właściwe rozpoznanie i zdefiniowanie problemu  

• analizowanie wszystkich aspektów zagadnienia / zadania  

• zaplanowanie rozwiązania   



• zaproponowanie różnych wariantów rozwiązania problemu  

• uogólnianie, porównywanie i wyciąganie wniosków  

 

Formy aktywności: 

✓ Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.  

• Sprawdziany pisemne  w tym testy planuje się na zakończenie działu (mogą być również w wersji on-line).   

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy.  

• Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego 

działu.  

• Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych.  

✓ Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu programowego 

ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).  

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

• Kartkówka może być też formą sprawdzenia zadania domowego,  

• Kartkówka może być też formą krótkiej odpowiedzi ocenionej na plusy i minusy,  

• Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.  

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

• Jeżeli uczeń w czasie sprawdzianu lub kartkówki korzysta z niedozwolonych materiałów, elektronicznych nośników danych, 

podpowiedzi kolegów  i jego praca nie jest samodzielna, nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną oraz  nie wyrazić 

zgody na poprawę oceny.  

• Jeżeli uczeń odmawia pisania pracy lub nie podejmuje próby odpowiedzi ustnej nauczyciel ma prawo postawić ocenę 

niedostateczną oraz  nie wyrazić zgody na poprawę oceny. 

W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji pracy na daną ocenę:  

Przelicznik procentowy: 

Celujący:  ponad 90% i zadanie dodatkowe  

Bardzo dobry:  90% - 100% 

Dobry:  71% - 89%  

Dostateczny: 50% - 70% 

Dopuszczający: 30% - 49%  

Niedostateczny:  0% - 29%  

 



✓ Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  

• poprawność i dokładność rozwiązania zadania / problemu, 

• stopień zrozumienia omawianych zagadnień, 

• dokonanie właściwej selekcji, 

• właściwe posługiwanie się pojęciami,  

• zawartość merytoryczną wypowiedzi,  

• sposób formułowania wypowiedzi, 

Odpowiedź  ustna może zostać zamieniona na formę pisemną (kartkówkę). 

Krótka odpowiedź ustna może być oceniona na plusy / minusy. 

  

✓ Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane stopniem lub zapisami dopuszczonymi w PSO (plusy/minusy). Poprzez „ aktywność na 

lekcjach” rozumie się: odpowiedzi na pytania nauczyciela, udział w dialogu, formułowanie kilkuzdaniowych wypowiedzi, poprawne 

wykonywanie poleceń, rozwiązanie krótkiego zadania 

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w 

grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, 

znalezienie nieszablonowych rozwiązań.  

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, przyborów szkolnych, plików potrzebnych do 

wykonania zadania), brak poprawnej krótkiej odpowiedzi ustnej, brak aktywności na lekcji, itp 

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny:  

+ + + + (bdb) 

-  + + + (db) 

- - + + (dst) 

- - - + (dop) 

- - - - (ndst) 

Dopuszcza się ½+ za częściowe udzielenie odpowiedzi, odpowiedź niepełną: 

• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny z ½+:  

Np.: ½+  + + +  (+db) ,  
 

 ½+   ½+  - +  ( dst)  itd. 



Plusy/ minusy odnotowują  nauczyciel w swoich notatkach i jednocześnie uczeń w swoim zeszycie. Po uzyskaniu czterech kolejnych 

plusów/minusów nauczyciel przelicza je na ocenę, którą wpisuje do dziennika. Uczeń monitoruje na bieżąco stan swoich osiągnięć.  Plusy i 

minusy nie mogą, zerować się,  zamieniać, czy „znikać”. 

Po uzyskaniu oceny uczeń rozpoczyna kolejną serię plusów/minusów. 

 

✓ Ćwiczenia, karty pracy obejmują zadania, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• wartość merytoryczną,  

• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,  

• dokładność wykonania polecenia,  

• indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia,  

• staranność i estetykę.  

  

✓ Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia 

podczas lekcji. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:   

  

• prawidłowe wykonanie,  

• samodzielne wykonanie zadania, estetykę wykonania,  

• stopień zrozumienia zadania,  

• zastosowanie wiedzy przedmiotowej,   

• oryginalność.  

 

✓ Praca na lekcjach - oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:   

• współpracę z zespołem,   

• udzielanie pomocy kolegom,   

• inicjatywa ( własne propozycje, pytania),   

• reakcje na polecenia nauczyciela,   

• samodyscyplina,   

• udzielanie pomocy kolegom ( własne propozycje, pytania),   

• reakcje na polecenie nauczyciela,   

• zainteresowanie tematem, przebiegiem lekcji,   

• inwencja twórcza,   

• sposób prezentacji,   



• oryginalność i pomysłowość pracy.   

 

✓ Praca w grupie oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:   

• aktywne uczestnictwo w pracy zespołu,   

• aktywne słuchanie innych , pomoc,   

• tolerancja wobec wartości i poglądów innych osób,   

• modelowanie zachowania innych w grupie,   

• korzystanie z pomocy innych osób,   

• podporządkowanie się poleceniom,   

• umiejętność dyskutowania, negocjowania,   

• przestrzeganie kultury języka i dyskusji,  

• twórczy wkład (argumenty, pomysły),  

• współodpowiedzialność.  

  

✓ Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub 

zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, referatów, prezentacji.  Oceniane mogą być takie elementy jak planowanie i wykonanie 

eksperymentu, doświadczenia, opis obserwacji i formułowanie wniosków.  

 Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:   

• wartość merytoryczną pracy,   

• stopień zaangażowania w wykonanie pracy,   

• wykorzystanie informacji z różnych źródeł (poszukiwanie, porządkowanie i wybór istotnych źródeł informacji), analiza, porównywanie, 

uogólnienie, ocena zgromadzonego materiału, korzystanie z mediów, umiejętność oceny przydatności zgromadzonych materiał)  

• estetykę wykonania,   

• wkład pracy ucznia,   

• sposób prezentacji,   

• oryginalność i pomysłowość pracy.  

 

✓ Przygotowanie do lekcji - oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:   

• znajomość bieżącego materiału,   

• posiadanie podstawowego wyposażenia ( podręcznika, zeszytu),   

• odrabiane zadań domowych,   

• posiadanie niezbędnych materiałów pomocniczych,   



  

✓ Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z 

zasadami zapisanymi w WSO. 

 

✓ Testy diagnostyczne/badanie wyników. 

 Nauczyciel przeprowadza test dla osób z niską frekwencją zgodnie z zasadami szkolnego programu naprawy frekwencji. 

Nauczyciel może przeprowadzić badanie wyników w formie testu obejmującego omówiony materiał nauczania.  

W przypadku badania wyników nauczania z danego zakresu, (np. z I semestru), ocena wpisywana jest do dziennika zgodnie z przelicznikiem jak 

przy sprawdzianach.  

 

4. Częstotliwość i różnorodność oceniania  

• odpowiedź ustna - przynajmniej raz w semestrze  lub częściej na plusy/minusy, 

• wykonanie przez uczniów zadań, prac długoterminowych, wykonywanie pomocy dydaktycznych, doświadczeń, projektów - według 

uznania nauczyciela, 

• sprawdziany działowe/ testy – zgodnie z planem pracy (co najmniej 1 w semestrze), 

• zadania domowe - według uznania nauczyciela, 

• praca na lekcji - według uznania nauczyciela, 

• aktywność i praca ucznia na lekcji - według uznania nauczyciela, 

• praca w grupie - według uznania nauczyciela,  

• praca dodatkowe  - według uznania nauczyciela.  

 

5. Wymagana ilość ocen: 

 

przy 1-2 godz. w tygodniu – min. 3 oceny 

Ocenie powinny podlegać co najmniej dwie formy aktywności ucznia (np. sprawdzian i kartkówka lub odpowiedź ustna). 

 

IV Sposoby informowania ucznia i rodzica o ocenie  
Zgodnie z zapisami statutu. 

• Rodzice maja prawo wglądu do prac pisemnych ucznia w czasie konsultacji, zebrań lub po umówieniu się z nauczycielem.  

  

 



V Zasady uzupełniania braków i poprawy ocen  

Uczeń oprawa oceny w ciągu dwóch tygodni od wpisania oceny do dziennika – poprawy odbywają się poza lekcjami podczas konsultacji  

  

• Uczeń może poprawić ocenę bieżącą (np. ze sprawdzianu) na zasadzie dobrowolności, raz w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania w 

terminie ustalonym przez nauczyciela. Po terminie wyłącznie za zgodą nauczyciela w uzasadnionych przypadkach. Za datę otrzymania 

oceny przyjmuje się wpis do e-dziennika. Ocenę uzyskaną z poprawy wpisuje się dzienniku obok oceny uzyskanej poprzednio (osobna 

kolumna).  

• Jeżeli uczeń w czasie sprawdzianu korzysta z niedozwolonych materiałów, elektronicznych nośników danych, podpowiedzi kolegów 

nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną oraz może nie wyrazić zgody na poprawę oceny.  

• Uczeń nieobecny na lekcji podczas sprawdzianu, pisze sprawdzian na pierwszej lekcji po powrocie; przy nieobecności dłuższej niż 

tydzień w terminie ustalonym przez nauczyciela – w ciągu tygodnia od powrotu  

• Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzianów i kartkówek w czasie lekcji, na której nauczyciel je omawia, lub w czasie konsultacji.  

• Sprawdzanie osiągnięć i postępów w nauce charakteryzuje się takimi cechami jak: obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, 

systematyczność, jawność.  

• Ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w statucie szkoły.  

• Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

• Ocena jest uwarunkowana stopniem opanowania przez uczniów treści przewidzianych podstawą programową:  

 Warunki uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana - zgodnie ze statutem szkoły. 

 

VI Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

 

Ogólne propozycje dostosowania 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,  

• podczas ćwiczeń praktycznych dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwe udzielać instruktażu,  



• 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,  

  

C) słabowidzący:  

• dawać większą czcionkę testów, tekstów rozdawanych uczniom,  

• podczas lekcji posadzić ucznia w pierwszej ławce,  

• zorganizować wsparcie koleżanki z ławki,  

• stosować dużych plansz, wykresów umożliwiających poszerzenie wiedzy,  

• wydłużyć czas pracy,  

• formy sprawdzania wiedzy – odpowiedzi ustne,  

• podczas pytania wydłużyć czasu na zastanowienie się nad odpowiedzią  

• częściej powtarzać i utrwalać materiał,  

• oceniać wszelką aktywność na lekcji,  

  

D) słabo słyszący:  

• Uczeń powinien być blisko nauczyciela (od 0,5 do 1.5 m), którego twarz jest dobrze oświetlona, może słuchać jego wypowiedzi i 

jednocześnie odczytywać mowę z ust. Należy też, umożliwić uczniowi odwracanie się w kierunku innych kolegów odpowiadających na 

lekcji co ułatwi lepsze zrozumienie ich wypowiedzi   

• nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu dziecka zwrócony twarzą w jego stronę -nie powinien chodzić po 

klasie, czy być odwrócony twarzą do tablicy, to utrudnia dziecku odczytywanie mowy z jego ust   

• nauczyciel powinien mówić do dziecka wyraźnie używając normalnego głosu i intonacji, unikać gwałtownych ruchów głową czy 

nadmiernej gestykulacji   

• należy zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować zbędny hałas m.in. zamykać okna przy ruchliwej ulicy, unikać szeleszczenia 

kartkami papieru, szurania krzesłami, to utrudnia dziecku rozumienie poleceń nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów, powoduje też 



większe zmęczenie. Takie zakłócenia stanowią również problem dla uczniów z aparatami słuchowymi, ponieważ są wzmacniane przez 

aparat   

• nauczyciel winien upewnić się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez uczniów niedosłyszących. W 

przypadku trudności zapewnić mu dodatkowe wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie, używając prostego, znanego dziecku 

słownictwa. Można też wskazać jak to polecenie wykonuje jego kolega siedzący w ławce   

• uczeń z wadą słuchu ma trudności z równoczesnym wykonywaniem kilku czynności w tym samym czasie, nie jest wstanie słuchać 

nauczyciela -co wymaga obserwacji jego twarzy - jednocześnie otworzyć książkę na odpowiedniej stronie i odnaleźć wskazane 

ćwiczenie. Często więc nie nadąża za tempem pracy pozostałych uczniów w klasie   

• uczeń niedosłyszący powinien siedzieć w ławce ze zdolnym uczniem, zrównoważonym emocjonalnie, który chętnie dodatkowo 

będzie pomagał mu np. szybciej otworzy książkę, wskaże ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp.   

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

• nauczyciel może przygotować uczniowi z niedosłuchem plan pracy na piśmie opisujący zagadnienia poruszane w wykładzie lub 

poprosić innych uczniów w klasie, aby robili notatki z kopią i udostępniali je koledze   

• konieczne jest aktywizowanie ucznia do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, podtrzymywanie jego odpowiedzi przez 

dopowiadanie pojedynczych słów, umowne gesty,  

• nauczyciel podczas lekcji powinien często zwracać się do ucznia niesłyszącego, zadawać pytania – ale nie dlatego, aby oceniać 

jego wypowiedzi, ale by zmobilizować go do lepszej koncentracji uwagi i ułatwić mu lepsze zrozumienie tematu   

• pisanie ze słuchu jest najtrudniejszą formą pisania, a szczególnie dla ucznia z zaburzonym słuchem i nieprawidłową wymową, 

dlatego też należy stosować ćwiczenia w pisaniu ze słuchu tylko wyrazów lub zdań, wcześniej z uczniem utrwalonych, w oparciu o 

znane mu słownictwo. Jeżeli pisanie ze słuchu sprawia dziecku niedosłyszącemu duże trudności można je zastąpić inną formą ćwiczeń 

w pisaniu.   

• przy ocenie prac pisemnych ucznia nie należy uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu, one nie powinny obniżyć ogólnej 

oceny pracy. Błędy mogą stanowić dla nauczyciela podstawę, do podjęcia z uczniem dalszej pracy samokształceniowej i korekcyjnej 

oraz ukierunkowania rodziców do dalszej pracy w domu. Błędy w pisowni należy oceniać opisowo, udzielając uczniowi wskazówek do 

sposobu ich poprawienia   

• uczeń niedosłyszący jest w stanie opanować konieczne i podstawowe wiadomości zawarte w programie nauczania ale wymaga to 

od niego znacznie więcej czasu i wkładu pracy, w porównaniu z uczniem słyszącym. Przy ocenie osiągnięć ucznia z wadą słuchu należy 

szczególnie doceniać własną aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, 

obowiązkowość, dokładność).   
 

 
 



VII Dodatkowe informacje wpisywane do dziennika mające charakter informacyjny:  

1. Oceny wpisywane w następujących rubrykach:   

 

• Odp - odpowiedź  

• Pnl - praca na lekcji  

• S -sprawdzian 

• K-  kartkówka 

• P- projekt 

• bz - brak zadania  

• A – inna aktywność 

• wynik procentowy z testów diagnostycznych, próbnych egzaminów itp.  

• Nb - jako informacja o nieprzystąpieniu do sprawdzianu/kartkówki itp.  

 

2. Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe z zachowaniem następującej hierarchii:   

• testy, sprawdziany   

• kartkówki, odpowiedzi ustne   

• prace domowe, projekty  

• praca na lekcji  itd. 

 

 

VIII Ogólne wymagania 
 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. 

 

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 dostateczny uczeń wykonuje je pod kierunkiem nauczyciela, na 

stopień dopuszczający - przy pomocy nauczyciela lub innych uczniów). 

2. Czynności wymagane na poziomach wymagań wyższych niż poziom podstawowy uczeń powinien wykonać samodzielnie (na stopień 

dobry niekiedy może jeszcze korzystać z niewielkiego wsparcia nauczyciela). 

3. W 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 nauczania (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 różnych źródeł; poszukuje 

zastosowań wiedzy w praktyce; dzieli się wiedzą z innymi uczniami; osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych z dziedziny fizyki 

lub w olimpiadzie fizycznej). 

5.  

 

IX Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne oceny 

 
Fizyka  

klasa 2 -  poziom podstawowy 

 
 

 



Ocena 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

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 

Uczeń: 

• wyjaśnia mechanizm zjawiska 

elektryzowania ciał, odwołując się do 

budowy materii i modelu atomu; określa 

ładunek protonu, elektronu i atomu 

• informuje, że ładunek 1 C to ładunek około 

6,24  1018 protonów; posługuje się 

wartością ładunku elementarnego równą 

w przybliżeniu 1,6  10-19 C do opisu 

zjawisk i obliczeń 

• posługuje się zasadą zachowania ładunku 

i stosuje ją do obliczania ładunku 

naelektryzowanych ciał 

• opisuje budowę elektroskopu i zasadę jego 

działania  

• formułuje i interpretuje prawo Coulomba 

oraz zapisuje wzór opisujący to prawo; 

porównuje prawo Coulomba z prawem 

powszechnego ciążenia 

• oblicza wartość siły wzajemnego 

oddziaływania ładunków, stosując prawo 

Coulomba; posługuje się pojęciem stałej 

elektrycznej; zaznacza wektory sił 

elektrycznych i opisuje je  

• opisuje przemieszczanie się ładunków 

w przewodnikach pod wpływem 

oddziaływania ładunku zewnętrznego 

• posługuje się pojęciem pola elektrycznego 

do opisu oddziaływań elektrycznych 

Uczeń: 

• opisuje na wybranych przykładach 

praktyczne wykorzystanie 

oddziaływań elektrostatycznych 

(np.   kserograf, drukarka laserowa) 

• wyjaśnia mechanizm przyciągania 

ciała elektrycznie obojętnego 

(przewodnika lub izolatora) przez 

ciało naelektryzowane 

• uzasadnia, że zmiana w polu 

elektrycznym nie następuje 

natychmiast, lecz rozchodzi się 

z prędkością światła 

• interpretuje zagęszczenie linii pola 

elektrycznego 

• Dopisuje pole centralne; szkicuje linie 

pola centralnego 

• uzasadnia, że w nienaładowanym 

przewodniku ładunki elektryczne 

rozmieszczone są równomiernie, 

a nadmiarowe ładunki – bez względu 

na znak – powodują elektryzowanie 

tylko zewnętrznej powierzchni 

przewodnika 

• D wyjaśnia działanie metalowego 

ostrza i opisuje zjawisko jonizacji 

oraz właściwości zjonizowanego 

powietrza 

• Dopisuje – na przykładzie 

Uczeń: 

• rozwiązuje złożone (nietypowe) 

zadania lub problemy dotyczące 

treści rozdziału Elektrostatyka, 

w szczególności:  

− związane z wykorzystaniem 

prawa Coulomba 

− związane z opisem pola 

elektrycznego 

− związane z rozkładem ładunków 

w przewodnikach 

− dotyczące kondensatorów; 

uzasadnia stwierdzenia 

i odpowiedzi 

• realizuje i prezentuje własny 

projekt związany z tematyką 

rozdziału Elektrostatyka (inny niż 

opisany w podręczniku); formułuje 

i weryfikuje hipotezy; planuje 

i modyfikuje przebieg 

doświadczenia  



Ocena 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

• 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 

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, 

• wymienia źródła wysokiego napięcia 

używane w doświadczeniach 

z elektrostatyki i opisuje zasady 

bezpiecznego korzystania z nich 

• informuje, że zmiana w polu elektrycznym 

nie następuje natychmiast, lecz rozchodzi 

się z prędkością światła 

• posługuje się pojęciem linii pola 

elektrycznego; ilustruje graficznie pole 

elektryczne za pomocą linii pola, określa 

i zaznacza ich zwrot na schematycznych 

rysunkach 

• opisuje pole jednorodne; szkicuje linie pola 

jednorodnego i zaznacza ich zwrot; określa 

kierunek i zwrot sił elektrycznych na 

podstawie rysunku linii pola 

• opisuje jakościowo rozkład ładunków 

w przewodnikach i znikanie pola 

elektrycznego wewnątrz przewodnika 

(klatka Faradaya) 

• opisuje kondensator jako układ dwóch 

przeciwnie naładowanych przewodników, 

między którymi istnieje napięcie 

elektryczne, oraz jako urządzenie 

magazynujące energię 

• określa miarę napięcia jako różnicę energii 

w przeliczeniu na jednostkę ładunku; 

interpretuje i stosuje w obliczeniach wzór 

𝑈 =
∆𝐸

𝑞
 

piorunochronu – wykorzystanie 

właściwości metalowego ostrza 

• wyjaśnia działanie kondensatora jako 

układu dwóch przeciwnie 

naładowanych przewodników, między 

którymi istnieje napięcie elektryczne, 

oraz jako urządzenia magazynującego 

energię 

• omawia na wybranych przykładach 

(np.   lampy błyskowej, defibrylatora) 

praktyczne zastosowania 

kondensatorów; omawia 

wykorzystanie super kondensatorów 

• wykorzystuje informacje dotyczące 

kondensatorów do rozwiązywania 

zadań lub problemów i wyjaśniania 

zjawisk 

• rozwiązuje złożone (typowe) zadania 

lub problemy dotyczące treści 

rozdziału Elektrostatyka, 

w szczególności:  

− związane z wykorzystaniem prawa 

Coulomba 

− związane z opisem pola 

elektrycznego 

− związane z rozkładem ładunków 

w przewodnikach 

− dotyczące kondensatorów;  

uzasadnia odpowiedzi 

• przeprowadza doświadczenia, 



Ocena 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

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 

• wskazuje praktyczne zastosowania 

kondensatorów 

• przeprowadza doświadczenia, korzystając 

z ich opisu: 

− bada oddziaływanie ciała 

naelektryzowanego i ciał elektrycznie 

obojętnych 

− doświadczalnie ilustruje pole 

elektryczne oraz układ linii pola wokół 

przewodnika  

− bada rozkład ładunków w przewodniku 

− doświadczalnie demonstruje przekaz 

energii podczas rozładowywania się 

kondensatora (np.   lampa błyskowa, 

przeskok iskry); 

przedstawia, opisuje, analizuje i wyjaśnia 

wyniki obserwacji lub doświadczenia, 

formułuje wnioski 

• rozwiązuje typowe zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału Elektrostatyka, 

w szczególności: 

− 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 

korzystając z ich opisów:  

− bada znak ładunku 

naelektryzowanych ciał 

− buduje elektroskop i wykorzystuje 

go do przeprowadzenia 

doświadczenia, opisuje i wyjaśnia 

wyniki obserwacji 

− D bada pole elektryczne wokół 

metalowego ostrza 

• poszukuje materiałów źródłowych, 

w tym tekstów popularnonaukowych, 

dotyczących treści rozdziału 

Elektrostatyka, i analizuje je; 

posługuje się informacjami 

pochodzącymi z tych materiałów 

i wykorzystuje je do rozwiązywania 

zadań lub problemów 

• realizuje i prezentuje opisany 

w podręczniku projekt Burze małe 

i duże; prezentuje wyniki 

doświadczeń domowych; formułuje 

i weryfikuje hipotezy 



Ocena 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

w przewodnikach; 

posługuje się kartą wybranych wzorów 

i stałych oraz kalkulatorem; tworzy teksty 

i rysunki schematyczne w celu 

zilustrowania zjawiska bądź problemu, 

prowadzi obliczenia szacunkowe i poddaje 

analizie otrzymany wynik; uzasadnia 

odpowiedzi 

• dokonuje syntezy wiedzy z elektrostatyki; 

przedstawia najważniejsze pojęcia, zasady 

i zależności 

• analizuje przedstawione materiały źródłowe, 

w tym teksty popularnonaukowe lub 

zaczerpnięte z Internetu, dotyczące treści 

rozdziału Elektrostatyka, w szczególności: 

ładunków elektrycznych i oddziaływań 

elektrostatycznych, rozkładu ładunków 

w przewodnikach oraz kondensatorów; 

przedstawia własnymi słowami główne tezy; 

posługuje się informacjami pochodzącymi 

z tych materiałów i wykorzystuje je do 

rozwiązywania zadań  

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 

Uczeń: 

• rysuje schematy obwodów składających się 

z jednego źródła energii, jednego 

odbiornika i wyłączników, posługując się 

symbolami graficznymi tych elementów; 

zaznacza kierunek przepływu prądu 

elektrycznego 

Uczeń: 

• D odróżnia pojęcia amperogodziny 

i miliamperogodziny używane do 

określania pojemności baterii od 

pojęcia pojemności kondensatora 

• posługuje się miernikiem 

uniwersalnym, wybiera odpowiedni 

Uczeń: 

• opisuje przepływ prądu 

w obwodach jako ruch elektronów 

swobodnych albo jonów 

w przewodnikach; opisuje warunki 

przepływu prądu elektrycznego 

i określa jego kierunek 



Ocena 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

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 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 

• podaje definicję napięcia elektrycznego 

i wzór na jego obliczanie 

• interpretuje oraz stosuje w obliczeniach 

związek między natężeniem prądu 

a ładunkiem i czasem jego przepływu przez 

przekrój poprzeczny przewodnika 

• omawia funkcję baterii w obwodzie 

elektrycznym i porównuje ją 

z kondensatorem 

• posługuje się pojęciami amperogodziny 

i miliamperogodziny jako jednostkami 

ładunku używanymi do określania 

pojemności baterii 

• wyjaśnia, jak zmierzyć napięcie między 

punktami w obwodzie, w którym płynie 

prąd elektryczny; opisuje sposób 

podłączania do obwodu woltomierza 

i amperomierza  

• omawia różnice między połączeniem 

szeregowym a połączeniem równoległym 

elementów obwodu elektrycznego 

• uzasadnia na podstawie zasady zachowania 

ładunku, że przy połączeniu szeregowym 

natężenie prądu jest takie samo w każdym 

punkcie obwodu 

• opisuje zasadę dodawania napięć 

w układzie ogniw połączonych szeregowo 

i jej związek z zasadą zachowania energii; 

opisuje jej wykorzystanie 

• opisuje sumowanie napięć w obwodzie na 

zakres pomiaru i odczytuje wynik; 

oblicza (szacuje) niepewność pomiaru 

napięcia lub natężenia prądu, stosując 

uproszczone reguły 

• uzasadnia, że zasada dodawania 

napięć w układzie ogniw połączonych 

szeregowo wynika z zasady 

zachowania energii 

• uzasadnia sumowanie napięć na 

przykładzie szeregowego połączenia 

odbiorników energii elektrycznej 

• interpretuje pierwsze prawo 

Kirchhoffa jako przykład zasady 

zachowania ładunku 

• D uwzględnia niepewności pomiarowe 

przy sporządzaniu wykresu zależności 

I(U); interpretuje nachylenie prostej 

dopasowanej do danych 

przedstawionych w postaci tego 

wykresu 

• uzasadnia zależność oporu od 

wymiarów przewodnika i rodzaju 

substancji, z jakiej go wykonano 

• wyznacza opór elektryczny na 

podstawie wykresu zależności I(U); 

stawia hipotezy 

• buduje potencjometr i bada jego 

działanie w obwodzie elektrycznym 

z żarówkami, korzystając z opisu 

doświadczenia; formułuje wnioski 

• 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 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  
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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:  

przykładzie szeregowego połączenia 

odbiorników energii elektrycznej 

• stosuje pierwsze prawo Kirchhoffa do 

wyznaczania natężeń prądów płynących 

w rozgałęzionym obwodzie 

• sporządza wykres zależności I(U); 

właściwie skaluje, oznacza i dobiera 

zakresy osi; dopasowuje prostą do danych 

przedstawionych w postaci wykresu; 

rozpoznaje proporcjonalność prostą na 

podstawie wykresu 

• interpretuje prawo Ohma i opisuje warunki, 

w jakich ono obowiązuje  

• stosuje w obliczeniach proporcjonalność 

natężenia prądu stałego do napięcia dla 

przewodników (prawo Ohma) 

• interpretuje pojęcie oporu elektrycznego 

• wyjaśnia, skąd się bierze opór elektryczny; 

opisuje jakościowo zależność oporu od 

wymiarów przewodnika i rodzaju 

substancji, z jakiej go wykonano 

• stosuje w obliczeniach związek między 

napięciem a natężeniem prądu i oporem 

elektrycznym 

• wyjaśnia, czym są oporniki i potencjometry, 

wskazuje ich przykłady i zastosowania; 

omawia zastosowanie omomierza 

• omawia zależność oporu od temperatury dla 

metali i półprzewodników 

• porównuje przewodniki, izolatory 

• przedstawia i porównuje na 

wykresach zależność oporu od 

temperatury dla metali 

i półprzewodników 

• wyjaśnia, dlaczego wraz ze wzrostem 

temperatury opór przewodnika rośnie, 

a opór półprzewodnika maleje (do 

pewnej granicy); opisuje na 

wybranych przykładach praktyczne 

wykorzystanie tych zależności 

• uwzględnia straty energii 

w obliczeniach związanych 

z wykorzystaniem związku między 

energią i mocą prądu a napięciem 

i natężeniem prądu oraz danych 

znamionowych urządzeń 

elektrycznych 

• rozwiązuje złożone (typowe) zadania 

lub problemy dotyczące treści 

rozdziału Prąd elektryczny, 

w szczególności:  

− związane z wykorzystaniem wzorów 

na napięcie elektryczne i natężenie 

prądu elektrycznego 

− związane z pomiarem napięcia 

elektrycznego i natężenia prądu 

− związane z połączeniami 

szeregowym i równoległym 

elementów obwodu elektrycznego 

− związane z wykorzystaniem 

• 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 
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− 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 

i półprzewodniki, wskazuje ich przykłady 

i zastosowania 

• interpretuje i stosuje w obliczeniach 

związek między energią elektryczną a mocą 

prądu elektrycznego 

• wyjaśnia, od czego zależy moc prądu 

elektrycznego; interpretuje i stosuje 

w obliczeniach związek między mocą prądu 

a napięciem i natężeniem prądu  

• wykorzystuje w obliczeniach dane 

znamionowe urządzeń elektrycznych  

• analizuje tekst z podręcznika Pożytek 

z pomyłek i przypadków; przedstawia 

wybrane informacje z historii odkryć 

kluczowych dla rozwoju elektryczności 

• posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przedstawionych materiałów 

źródłowych, w tym tekstów 

popularnonaukowych lub zaczerpniętych 

z Internetu, związanych z zależnością oporu 

od temperatury oraz energią elektryczną 

i mocą prądu elektrycznego 

• przeprowadza doświadczenia, korzystając 

z ich opisów: 

− porównuje napięcia uzyskane na bateriach 

nieobciążonej i obciążonej 

− mierzy natężenie prądu w różnych 

punktach obwodu i bada dodawanie 

napięć w układzie ogniw połączonych 

szeregowo 

pierwszego prawa Kirchhoffa 

− związane z wykorzystaniem prawa 

Ohma 

− związane z oporem elektrycznym 

− związane z zależnością oporu od 

temperatury 

− dotyczące energii elektrycznej 

i mocy prądu elektrycznego;  

uzasadnia odpowiedzi 

• planuje i modyfikuje przebieg 

doświadczeń opisanych 

w podręczniku, formułuje 

i weryfikuje hipotezy, opracowuje 

i analizuje wyniki pomiarów 

z uwzględnieniem niepewności 

pomiarowych 

• poszukuje materiałów źródłowych, 

w tym tekstów popularnonaukowych 

lub z Internetu, dotyczących treści 

rozdziału Prąd elektryczny, i analizuje 

je. Dotyczy to w szczególności 

materiałów: 

− dotyczących obwodów 

elektrycznych i prądu elektrycznego 

− związanych z zależnością oporu od 

temperatury 

− związanych z energią elektryczną 

i mocą prądu elektrycznego;  

posługuje się informacjami 

pochodzącymi z tych 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, 
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danych − doświadczalnie demonstruje pierwsze 

prawo Kirchhoffa i bada połączenie 

równoległe baterii 

− bada zależność między napięciem 

a natężeniem prądu 

− sprawdza prawo Ohma dla żarówki 

i grafitu; 

buduje obwody elektryczne według 

przedstawionych schematów, odczytuje 

wskazania mierników, zapisuje wyniki 

pomiarów wraz z jednostką, 

z uwzględnieniem informacji o niepewności 

pomiarowej, analizuje wyniki pomiarów, 

formułuje wnioski 

• rozwiązuje typowe 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 pomiarami napięcia i natężenia 

prądu 

− związane z połączeniami szeregowym 

i równoległym elementów obwodu 

elektrycznego 

− związane z wykorzystaniem pierwszego 

prawa Kirchhoffa 

− związane z wykorzystaniem prawa Ohma 

− związane z oporem elektrycznym 

i wykorzystuje je do rozwiązywania 

zadań lub problemów 

• realizuje i prezentuje opisany 

w podręczniku projekt Jak działają 

baterie; prezentuje wyniki 

doświadczeń domowych 

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 
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− związane z zależnością oporu od 

temperatury 

− dotyczące energii elektrycznej i mocy 

prądu elektrycznego;  

posługuje się kartą wybranych wzorów 

i stałych oraz kalkulatorem, analizuje 

otrzymany wynik; rysuje i analizuje 

schematy obwodów elektrycznych, 

posługując się symbolami graficznymi; 

uzasadnia odpowiedzi 

• dokonuje syntezy wiedzy o prądzie 

elektrycznym; przedstawia najważniejsze 

pojęcia, zasady i zależności 

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 

Uczeń: 

• opisuje cechy prądu przemiennego, posługuje 

się pojęciami napięcia skutecznego 

i natężenia skutecznego 

• opisuje domową sieć elektryczną jako 

przykład obwodu rozgałęzionego; 

stwierdza, że odbiorniki w sieci domowej są 

połączone równolegle, a łączna moc 

pobierana z sieci jest równa sumie mocy 

poszczególnych urządzeń 

• wykorzystuje w obliczeniach dane 

znamionowe urządzeń elektrycznych; 

oblicza zużycie energii elektrycznej i jego 

koszt 

• wyjaśnia funkcję bezpieczników 

różnicowych – wyłączników 

Uczeń: 

• analizuje i opisuje wykres prądu 

przemiennego 

• uzasadnia, że odbiorniki w sieci 

domowej są połączone równolegle, 

a łączna moc pobierana z sieci jest 

równa sumie mocy poszczególnych 

urządzeń 

• Dopisuje budowę ferromagnetyków, 

posługując się pojęciem domen 

magnetycznych; opisuje zachowanie 

się domen w polu magnetycznym 

i proces magnesowania żelaza 

• Dwyjaśnia mechanizm przyciągania 

nienamagnesowanej sztabki żelaza 

przez magnes, posługując się 

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 
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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 

różnicowoprądowych i przewodu 

uziemiającego 

• stosuje w obliczeniach wzory na moc prądu 

(urządzenia) elektrycznego i łączną moc 

pobieraną z sieci elektrycznej  

• opisuje zachowanie się igły magnetycznej 

w otoczeniu prostoliniowego przewodnika 

z prądem 

• posługuje się pojęciami pola 

magnetycznego i siły magnetycznej; 

wymienia źródła pola magnetycznego: 

magnesy oraz prąd elektryczny, a ogólnie – 

poruszający się ładunek elektryczny 

• podaje przykłady zastosowania 

ferromagnetyków 

• rysuje linie pola magnetycznego w pobliżu 

magnesów stałych i przewodników z prądem 

(przewodnika prostoliniowego i zwojnicy) 

• opisuje działanie elektromagnesu 

• opisuje jakościowo oddziaływanie pola 

magnetycznego na przewodniki z prądem 

i poruszające się cząstki naładowane 

• porównuje siłę magnetyczną z siłą 

elektryczną, wskazuje różnice 

• omawia funkcję pola magnetycznego Ziemi 

jako osłony przed wiatrem słonecznym 

• opisuje zjawisko indukcji 

elektromagnetycznej i jej związek ze 

względnym ruchem magnesu i zwojnicy; 

podaje przykłady jego praktycznego 

pojęciem domen magnetycznych 

• określa i zaznacza zwrot linii pola 

magnetycznego w pobliżu magnesów 

stałych i przewodników z prądem 

(przewodnik prostoliniowy, 

zwojnica), stosując regułę prawej ręki 

• wyjaśnia zasadę działania wybranego 

urządzenia zawierającego 

elektromagnes 

• określa kierunek i zwrot siły 

magnetycznej; analizuje zmiany toru 

cząstki w polu magnetycznym 

w zależności od kierunku jej ruchu 

• opisuje powstawanie zorzy polarnej 

• opisuje budowę prądnicy i wyjaśnia 

zasadę jej działania na modelu lub 

schemacie 

• Domawia – na schemacie – działanie 

mikrofonu i układu mikrofon-głośnik 

oraz funkcję wzmacniacza 

• wyjaśnia – na modelu lub schemacie 

– zasadę działania transformatora 

i rolę rdzenia w kształcie ramki 

• wykazuje, że transformator nie 

pozwala uzyskać na wyjściu wyższej 

mocy niż na wejściu; wyjaśnia, do 

czego służą linie wysokiego napięcia; 

omawia przesyłanie energii 

elektrycznej 

• porównuje źródła światła: tradycyjne 

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 
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− 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 

wykorzystania (np.   prądnica, mikrofon 

i głośnik, kuchenka indukcyjna) 

• opisuje przemiany energii podczas działania 

prądnicy 

• opisuje zjawisko indukcji 

elektromagnetycznej i jej związek ze 

zmianą natężenia prądu w elektromagnesie 

• opisuje budowę i zasadę działania 

transformatora, podaje przykłady jego 

zastosowania 

• opisuje funkcję diody półprzewodnikowej 

jako elementu przewodzącego w jedną 

stronę oraz jako źródła światła; zaznacza 

symbol diody na schematach obwodów 

elektrycznych 

• opisuje tranzystor jako trójelektrodowy, 

półprzewodnikowy element wzmacniający 

sygnały elektryczne 

• wskazuje zastosowania tranzystorów; 

przedstawia i opisuje ogólny schemat 

działania wzmacniacza 

• posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przedstawionych materiałów 

źródłowych, dotyczących: 

− bezpieczeństwa sieci elektrycznej 

− magnetyzmu 

− historii odkryć w dziedzinie magnetyzmu 

− oddziaływania pola magnetycznego na 

poruszające się cząstki naładowane 

− zjawiska indukcji elektromagnetycznej 

żarówki, świetlówki (tzw. żarówki 

energooszczędne) i diody świecące 

(LED) 

• przedstawia zastosowanie diody 

w prostownikach; wyjaśnia, do czego 

służy prostownik i wskazuje jego 

zastosowanie 

• omawia zastosowania tranzystorów 

• posługuje się informacjami 

pochodzącymi z analizy 

przedstawionych materiałów 

źródłowych, w tym tekstów 

popularnonaukowych, dotyczących 

układów z mostkiem prostowniczym 

oraz tranzystorów i ich zastosowań; 

wykorzystuje te informacje do 

rozwiązywania zadań lub problemów 

• wyszukuje i analizuje materiały 

źródłowe, w tym teksty 

popularnonaukowe, dotyczące treści 

rozdziału Elektryczność i magnetyzm, 

w szczególności: 

− magnetyzmu oraz historii odkryć 

dotyczących magnetyzmu 

− oddziaływania pola magnetycznego 

na poruszające się cząstki 

naładowane 

− zjawiska indukcji 

elektromagnetycznej 

− diod i ich zastosowań 

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 
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w różnych postaciach, przeprowadza 

obliczenia, posługując się kalkulatorem, 

i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania, z zachowaniem liczby 

cyfr znaczących  

− diod i ich zastosowania 

• przeprowadza doświadczenia, korzystając 

z ich opisu: 

− bada zwarcie i działanie bezpiecznika 

− magnesuje gwóźdź i buduje kompas 

− doświadczalnie ilustruje układ linii 

pola magnetycznego wokół 

prostoliniowego przewodnika z prądem 

− buduje elektromagnes i bada jego 

działanie 

− bada siłę działającą na przewodnik 

z prądem; buduje prosty pojazd 

elektryczny 

− demonstruje zjawisko indukcji 

elektromagnetycznej i jego związek ze 

względnym ruchem magnesu i zwojnicy 

oraz zmianą natężenia prądu 

w elektromagnesie 

− demonstruje funkcję diody jako 

elementu składowego prostowników 

i źródło światła; bada działanie diody 

jako prostownika 

− bada straty energii powodowane przez 

diodę; 

opisuje, analizuje i wyjaśnia wyniki 

obserwacji, analizuje wyniki pomiarów 

napięcia, formułuje wnioski 

• rozwiązuje typowe zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału Elektryczność 

i magnetyzm, w szczególności związane z: 

− tranzystorów i ich zastosowań;  

posługuje się informacjami 

pochodzącymi z tych materiałów 

i wykorzystuje je do rozwiązywania 

zadań lub problemów 

• rozwiązuje złożone (typowe) 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 i siłą 

magnetyczną 

− indukcją elektromagnetyczną 

i transformatorem 

− diodami i wykorzystaniem diod oraz 

mostków prostowniczych  

− tranzystorami; 

analizuje schematy obwodów 

elektronicznych zawierających diody 

i tranzystory; wyjaśnia, jakie diody 

przewodzą, i wskazuje kierunek 

przepływu prądu; uzasadnia 

odpowiedzi  

• przeprowadza doświadczenia, 

korzystając z ich opisu: 

− bada działanie mikrofonu i głośnika 

− bada świecenie diody zasilanej 

− 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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− domową siecią elektryczną 

i zapewnieniem bezpiecznego korzystania 

z energii elektrycznej 

− oddziaływaniem magnetycznym 

i magnetyzmem 

− opisem pola magnetycznego 

− siłą magnetyczną 

− indukcją elektromagnetyczną 

− transformatorem 

− diodami 

− tranzystorami; 

posługuje się kartą wybranych wzorów 

i stałych oraz kalkulatorem; analizuje 

otrzymany wynik obliczeń; analizuje 

schematy obwodów zawierających diodę; 

uzasadnia odpowiedzi lub stwierdzenia 

• analizuje tekst Szósty zmysł? Magnetyczny! 

i rozwiązuje związane z nim zadania 

• dokonuje syntezy wiedzy o elektryczności 

i magnetyzmie; przedstawia najważniejsze 

pojęcia, zasady, prawa i zależności 

z kondensatora 

− bada wzmacniające działanie 

tranzystora 

− D buduje mostek prostowniczy 

i bada jego działanie  

• planuje i modyfikuje przebieg 

doświadczeń:  

− zbudowanie elektromagnesu 

i badanie jego działania 

− badanie siły działającej na 

przewodnik z prądem oraz 

zbudowanie prostego pojazdu 

elektrycznego 

− demonstracja zjawiska indukcji 

elektromagnetycznej i jego 

związku ze względnym ruchem 

magnesu i zwojnicy 

− badanie działania diody;  

formułuje i weryfikuje hipotezy 

• realizuje i prezentuje opisany 

w podręczniku projekt Ziemskie pole 

magnetyczne; prezentuje wyniki 

doświadczeń domowych 

 

 

 

 

 

 

 


