
FIZYKA 
 

Wymagania wiedzy i umiejętności na poszczególne oceny 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń : 

1) Nie zna treści podstawowych praw fizyki, nie definiuje pojęć, wielkości 

fizycznych i nie zna ich jednostek 

2) Nie potrafi zapisać wzorem praw fizycznych, zasad, definicji fizycznych 

3) Nie umie obliczać wartości definiowanych wielkości 

4) Nie zna i nie potrafi wymienić przykładów zastosowania praw fizycznych 

5) Nie potrafi odczytać z wykresu wielkości fizycznej, nie potrafi z tabeli 

przedstawić wielkości fizycznej na wykresie 

6) Ma duże trudności z obliczaniem prostego zadania 

7) Nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy. 

Zamienia wielkości fizyczne na układ SI, rozumie treść Iej zasady dynamiki 

Newtona, wymienia planety w układzie słonecznym, wie co to I i II prędkość 

kosmiczna, rozumie co to grawitacja, zna treść prawa powszechnej grawitacji i 

praw Keplera, rozumie powstawania faz księżyca, wymienia składniki budowy 

atomu i jądra atomowego, rozumie zjawisko promieniotwórczości, zna wzór na 

kwant energii, odczytuje liczbę masową i atomową pierwiastka z układy 

Mendelejewa, wie co to reakcja rozszczepienia 

Ocena dopuszczająca: 

1) Zna treści podstawowych praw fizyki, definicje pojęć wielkości 

fizycznych i ich jednostek 

2) Potrafi zapisać wzorem prawa, zasady, definicje wielkości fizycznych 

3) Umie obliczać wartości definiowanych wielkości 

4) Zna i potrafi wymienić przykłady zastosowania praw fizyki 

5) Odczytuje z wykresu wielkość fizyczną i umie przedstawić na wykresie 

zależności wynikające z tabeli. 

6) Prawidłowo interpretuje wzory i prawa fizyczne 

Zamienia wielkości na układ SI, zna zasady dynamiki Newtona, wie co to ruch 

jednostajny po okręgu, podaje wzory na prędkość liniową i kątową, wymienia 

planety w układzie słonecznym, potrafi obliczyć ile czasu światło ze słońca 

dociera do Ziemi, opisuje fazy księżyca, wie co to siła dośrodkowa i 

odśrodkowa, zna prawo grawitacji, zna prawa Keplera, rozumie co to 

nieważkość, podaje wzór na kwant energii, wie jak zbudowany jest atom i jądro 

atomowe, wymienia rodzaje reakcji jądrowych w tym rozszczepienia, rozumie 

pojęcie czasu połowicznego zaniku, wie co to energia jądrowa i jak się ją 

pokojowo wykorzystuje,  

 

Ocena dostateczna 

Posiada umiejętności na ocenę dopuszczającą a ponadto : 

1) Wykonuje obliczenia wymagające przekształcenia wzoru 



2) Opisuje obserwowane zjawisko używając odpowiedniej terminologii 

3) Potrafi wyznaczyć na wykresach zmiany wielkości fizycznych, 

interpretuje różne nachylenia wykresów. 

4) Zna jednostki w układzie SI 

5) Stara się wykonywać zadane prace 

 

Zamienia wielkości fizyczne  na układ SI, zna wielkości podstawowe i 

pochodne tego układu, zna najczęściej stosowane przedrostki takie jak 

cm, mm, nm, pm, hp, M, G, zna zasady dynamiki Newtona, posługuje się 

jednostką „rok świetlny”, wyjaśnia ruch gwiazd na niebie, wie jak znaleźć 

Gwiazdę polarną, zna prawo powszechnej grawitacji i stosuje je w 

prostych zadaniach, rozróżnia ciężar ciała i masę ciała, wie od czego 

zależy przyspieszenie ziemskie, zna definicję prędkości liniowej i 

kątowej, zna definicję I i II prędkości kosmicznej, podaje przykłady 

wykorzystania sztucznych satelitów, rozwiązuje zadania o niewielkim 

stopniu trudności, podaje prawa Keplera jako prawa rządzące ruchem 

planet, podaje wzór na energię kwantu, rozumie, że promieniujące ciała 

wysyłają widma emisyjne, ma pojęcie o budowie atomu, zna postulaty 

Bohra, rozumie pojęcie dualizmu korpuskularno – falowego, wie jak 

zbudowane jest jądro atomowe, rozróżnia reakcje jądrowe, zna prawo 

promieniotwórczego zaniku, zna przykłady wykorzystania izotopów, 

rozumie ewolucję gwiazd, wyjaśnia dlaczego obiekty położone daleko 

oglądamy je takimi jakie były w przeszłości   

 

Ocena dobra  

Posiada umiejętności na ocenę dostateczną a ponadto : 

1) Potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania i problemy 

2) Analizuje wykresy zależności fizycznych 

3) Wykazuje umiejętność wiązania różnych praw, zjawisk i zasad w obrębie 

danego działu fizyki 

4) Samodzielnie planuje i wykonuje doświadczenie 

5) Jest aktywny na lekcji 

Zamienia wielkości fizyczne  na układ SI, zna wielkości podstawowe i 

pochodne tego układu, zna najczęściej stosowane przedrostki takie jak 

cm, mm, nm, pm, hp, M, G, zna zasady dynamiki Newtona,  

- posługuje się jednostką „rok świetlny”, opisuje miejsce Ziemi w 

układzie słonecznym, wymienia obiekty Układu słonecznego, wyjaśnia 

dlaczego widzimy tylko jedną stronę księżyca, potrafi uzasadnić 

powstawanie faz księżyca, znajduje położenie Gwiazdy Polarnej, opisuje 

ruch po okręgu, podaje definicję prędkości liniowej i kątowej, rozwiązuje 

zadania z wykorzystaniem siły odśrodkowej, omawia zjawisko grawitacji, 

zna prawa Keplera, rozwiązuje proste zadania dotyczące siły grawitacji, 

zna wartości I i II prędkości kosmicznej, wie co to przeciążenie i 



nieważkość, opisuje zjawisko fotoelektryczne, zna podział widm, 

posługuje się pojęciem kwantu energii, podaje postulaty Bohra dla 

budowy atomu, zna podział widm, wie z jakich cząstek zbudowane jest 

jądro atomowe, rozumie prawo zaniku promieniotwórczego, zna reguły 

przesunięć, podaje przykłady wykorzystania izotopów 

promieniotwórczych w medycynie i technice, rozumie skąd się bierze 

energia jądrowa, wie że Słońce podobnie jak inne gwiazdy ulega 

ewolucji, wymienia obiekty we wszechświecie takie jak gromady i 

galaktyki, rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, opisuje 

budowę galaktyki, rozumie powstawanie widma emisyjnego i 

absorpcyjnego, wie do czego służy analiza widmowa 

    

Ocena bardzo  

Posiada umiejętności na ocenę dobrą a ponadto : 

1) Potrafi kojarzyć wiedzę z różnych działów fizyki 

2) Poprawnie rozwiązuje zadania i problemy łączące różne działy fizyki 

3) Umie zaprojektować doświadczenia oraz dokonać analizy wyników  

4) Swobodnie posługuje się terminologią fizyczną 

5) Jest dociekliwy i wyjątkowo aktywny na lekcji, dokonuje podziału planet,  

6) Widać u niego zainteresowanie przedmiotem i chęć rozwoju 

7) Zalicza większość sprawdzianów i kartkówek na ok. 80-100% 

-Porównuje rozmiary u odległości we wszechświecie, posługuje się jednostką 

„rok świetlny”, opisuje miejsce Ziemi w układzie słonecznym, wymienia 

obiekty Układu słonecznego, wyjaśnia dlaczego widzimy tylko jedną stronę 

księżyca, wie co to zaćmienie Słońca, podaje interpretację teorii geo- i 

heliocentrycznej, wyjaśnia powstawanie Drogi Mlecznej, znajduje położenie 

Gwiazdy Polarnej, opisuje ruch po okręgu, podaje definicję prędkości liniowej i 

kątowej, rozwiązuje zadania z wykorzystaniem siły odśrodkowej, omawia 

zjawisko grawitacji, wie od czego zależy przyspieszenie ziemskie, , 

wyprowadza wzór na I i II prędkość kosmiczną, zna przykłady wykorzystania 

sztucznych satelitów, zna prawa Keplera, wie co to satelita geostacjonarny, 

wyjaśnia przeciążenie i nieważkość, posługuje się pojęciem fotonu, opisuje 

widmo fal e-m, opisuje zjawisko fotoelektryczne, zna podział widm, podaje 

postulaty Bohra dla budowy atomu, potrafi  wykazać że prędkość, energia, pędu 

promień są w atomie skwantowane, zna dualizm korpuskularno falowy, wie jak 

działa laser, podaje argumenty na temat budowy światła dla teorii falowej i 

korpuskularnej, podaje granice stosowalności obu teorii, potrafi obliczyć energie 

fotonu przy podanej częstotliwości, wie jak zbudowane jest jądro atomowe, wie 

co to liczba atomowa i masowa, wymienia właściwości promieni a, b, gamma, 

wie co to reakcja jądrowa, zna prawo zaniku promieniotwórczego, opisuje 

metodę datowania, podaje warunek reakcji łańcuchowej, wymienia przykłady 

wykorzystania izotopów promieniotwórczych, wykorzystanie pokojowe energii 



jądrowej, rozumie pojęcie deficytu masy, rozumie pojęcie życie gwiazd, wie jak 

zbudowany jest wszechświat. 

Ocena celujący: 

Posiada umiejętności określone na bardzo dobry a ponadto: 

1) Wykazuje zainteresowania przedmiotem przejawiające się dodatkową 

wiedzą zdobywaną samodzielnie z różnych źródeł 

2) Bierze udział w konkursach z fizyki i astronomii i osiąga tam sukcesy 

3) Aktywnie uczestniczy na lekcjach oraz imprezach popularyzujących 

fizykę i astronomię, wygłasza odczyty. 

Jak wyżej i udział w konkursach i olimpiadach 

 

Porównuje rozmiary u odległości we wszechświecie, posługuje się jednostką 

„rok świetlny”, opisuje miejsce Ziemi w układzie słonecznym, wymienia 

obiekty Układu słonecznego, wyjaśnia dlaczego widzimy tylko jedną stronę 

księżyca, wie co to zaćmienie Słońca, podaje interpretację teorii geo- i 

heliocentrycznej, wyjaśnia powstawanie Drogi Mlecznej, znajduje położenie 

Gwiazdy Polarnej, opisuje ruch po okręgu, podaje definicję prędkości liniowej i 

kątowej, rozwiązuje zadania z wykorzystaniem siły odśrodkowej, omawia 

zjawisko grawitacji, wie od czego zależy przyspieszenie ziemskie, , 

wyprowadza wzór na I i II prędkość kosmiczną, zna przykłady wykorzystania 

sztucznych satelitów, zna prawa Keplera, wie co to satelita geostacjonarny, 

wyjaśnia przeciążenie i nieważkość, posługuje się pojęciem fotonu, opisuje 

widmo fal e-m, opisuje zjawisko fotoelektryczne, zna podział widm, podaje 

postulaty Bohra dla budowy atomu, potrafi  wykazać że prędkość, energia, pędu 

promień są w atomie skwantowane, zna dualizm korpuskularno falowy, wie jak 

działa laser, podaje argumenty na temat budowy światła dla teorii falowej i 

korpuskularnej, podaje granice stosowalności obu teorii, potrafi obliczyć energie 

fotonu przy podanej częstotliwości, wie jak zbudowane jest jądro atomowe, wie 

co to liczba atomowa i masowa, wymienia właściwości promieni a, b, gamma, 

wie co to reakcja jądrowa, zna prawo zaniku promieniotwórczego, opisuje 

metodę datowania, podaje warunek reakcji łańcuchowej, wymienia przykłady 

wykorzystania izotopów promieniotwórczych, wykorzystanie pokojowe energii 

jądrowej, rozumie pojęcie deficytu masy, rozumie pojęcie życie gwiazd, wie jak 

zbudowany jest wszechświat, opisuje efekt fotoelektryczny za pomocą zasady 

zachowania energii, wie co to energia spoczynkowa i deficyt masy, potrafi 

obliczyć energią wiązania dowolnego pierwiastka, przelicza energię na J i  ev, 

opisuje reakcje termojądrowe na Słońcu, opisuje działanie elektrowni atomowej, 

zna korzyści i zagrożenia tej energii, wie jaki jest wpływ energii jądrowej na 

organizmy żywe, rozumie zagrożenie bomby atomowej i wodorowej, zna 

założenia kosmologii i kosmogonii 

 


