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Wymagania edukacyjne z fizyki niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w szkole branżowej I stopnia po 

gimnazjum. 

Dopuszczający 
 

Uczeń 

- potrafi omówić przebieg zjawisk fizycznych, obserwowanych w otoczeniu, na podanym przykładzie, 

- potrafi wskazać w otoczeniu przykłady omawianych zjawisk fizycznych,  

- potrafi określić, o czym informują podstawowe wielkości fizyczne i zna ich jednostki (nauczyciel wskazuje, które to   

  wielkości ), 

- rozumie podstawowe prawa fizyczne (nauczyciel wskazuje, które to są) tak, że mając dostęp do ich treści potrafi wykonać  

  proste polecenia 

- potrafi narysować wykres zależności dwóch wielkości wprost proporcjonalnych i interpretuje go,  

- potrafi, po przeczytaniu tekstu o tematyce fizycznej lub astronomicznej, na jego podstawie odpowiedzieć na pytania lub  

  wykonać ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności,  

 

Dostateczny 

 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 

- potrafi zdefiniować podstawowe wielkości fizyczne oraz interpretuje jej zapis matematyczny (tzn. wzór), 

- zna i rozumie treści podstawowych praw fizycznych oraz interpretuje je w postaci matematycznej,  

- odpowiada na pytania lub wykonuje ćwiczenia o większym, niż na ocenę dopuszczającą, stopniu trudności na podstawie  

  tekstu o tematyce fizycznej lub astronomicznej, 

- potrafi rysować wykresy zależności dwóch wielkości, nie będących zależnościami wprost proporcjonalnymi, i interpretuje go 

- potrafi odczytywać z wykresu, tabeli, schematu, itp. wskazane informacje,  

- potrafi uzupełnić brakujące elementy np. schematu, wykresu, itp., łącząc znane i podane informacje. 

 

Dobry 

 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 

- zna definicje, zapis matematyczny oraz jednostki wielkości fizycznych, nie uznanych za podstawowe,  

- zna i rozumie treści praw fizycznych, nie uznanych za podstawowe, interpretuje ich zapis matematyczny,  

- potrafi opisać przebieg zjawisk fizyczny w sposób ogólny,  

- potrafi streścić tekst o tematyce fizycznej lub astronomicznej oraz analizować go pod kątem wskazanym przez nauczyciela,  

- potrafi analizować tabele, schematy, itp., 

- potrafi rozwiązywać proste zadania rachunkowe lub problemowe, 

- potrafi skorzystać z materiałów pomocniczych np. encyklopedie, słowniki, tablice fizyczne, itp. w celu lepszego rozumienia 

treści fizycznych,  

 

Bardzo dobry 

 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 

- potrafi przewidzieć przebieg zjawiska fizycznego na podstawie znanych praw  i teorii fizycznych,  

- potrafi samodzielnie analizować treść tekstu o tematyce fizycznej lub astronomicznej pod różnymi kątami,  

- potrafi samodzielnie streścić lub analizować trudny tekst o tematyce fizycznej lub astronomicznej, 

- potrafi informacje zawarte np. w tekście, tabeli, na wykresie, rysunku, itp. przekształcić w dane innego typu,  

- potrafi rozwiązywać typowe zadania rachunkowe i problemowe o większym, niż na ocenę dobrą, stopniu trudności,  

 

Celujący 

 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: 

- potrafi zaplanować i wykonać doświadczenie związane z realizowanym tematem lekcji oraz zinterpretować uzyskane  

  rezultaty, 

 - rozwiązuje nietypowe zadania rachunkowe i problemowe o dużym stopniu trudności,  

- potrafi przygotowywać opracowania przekrojowe na zadane tematy, np.  łączące wiadomości z różnych dziedzin nauki, z  

  różnych działów fizyki itp. 
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Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

- sprawdziany pisemne (sprawdziany podsumowujące na zakończenie działu, kartkówki, zadania), 

- odpowiedź ustna,   

- sprawdziany praktyczne (np. prace doświadczalne, wykonywanie modeli, przyrządów, sporządzanie  

  opracowań, referatów, prezentacji, itp.) 

- praca na lekcji, 

- zadania domowe,  

- samodzielnie prowadzone notatki z lekcji. 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

określa Statut Zespołu Szkół. 

 

 

 


