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SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

Wymagania edukacyjne z fizyki niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w ponadpodstawowej szkole 

branżowej I stopnia. 

Dopuszczający 
 

Uczeń 

 przedstawia jednostki wielkości fizycznych,  

 rozróżnia wielkości wektorowe i skalarne, 

 rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie wykresu, 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, 

 wyznacza średnią z kilku pomiarów jako końcowy wynik pomiaru powtarzalnego, 

 wyodrębnia zjawisko z kontekstu i nazywa je, 

 

 

Dostateczny 

 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 

 rozpoznaje zależność rosnącą lub malejącą na podstawie danych z tabeli albo wykresu, 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania pomiarów i doświadczeń, 

 posługuje się pojęciem niepewności pomiaru wielkości prostych, zapisuje wynik pomiaru wraz z 

jego jednostką oraz z uwzględnieniem informacji o niepewności, 

 wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla przebiegu zjawiska fizycznego, 

 opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu, 

 

Dobry 

 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 

 prowadzi obliczenia szacunkowe i poddaje analizie otrzymany wynik, 

 przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia korzystając z ich opisów, wyróżnia 

kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów  

 przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych, 

 przeprowadza wybrane obserwacje, pomiary i doświadczenia korzystając z ich opisów, wyróżnia 

kluczowe kroki i sposób postępowania 

 

Bardzo dobry 

 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 

 ilustruje prawa i zależności fizyczne z wykorzystaniem modelu fizycznego, 

 przedstawia informacje uzyskane z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków 

schematycznych lub blokowych w różnych postaciach, 

 podczas przeprowadzania wybranych obserwacji, pomiarów i doświadczeń wskazuje rolę użytych 

przyrządów, 

 przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych  

 przedstawia własnymi słowami główne tezy tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki, 

biofizyki lub astronomii. 
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Celujący 

 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: 

 potrafi zaplanować i wykonać doświadczenie związane z realizowanym tematem lekcji oraz 

zinterpretować uzyskane rezultaty, 

 potrafi przygotowywać opracowania przekrojowe na zadane tematy, np.  łączące wiadomości z 

różnych dziedzin nauki, z różnych działów fizyki itp. 

 

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. 
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