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Fizyka i astronomia – klasa I   

Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze) 

 

Dział I – Oddziaływania 

Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń: 

 odróżnia pojęcia ciała fizycznego i substancji, podaje odpowiednie przykłady 

 odróżnia pojęcie wielkości fizycznej i jej jednostki, dopasowuje wielkości i jednostki, 

 posługuje się pojęciami długości, masy, czasu i temperatury, podaje ich jednostki i wymienia przyrządy  do ich 

mierzenia 

 dokonuje prostego pomiaru , zapisuje wynik pomiaru z uwzględnieniem jednostki 

 wybiera odpowiednie narzędzie pomiaru 

 podaje przykłady zjawisk fizycznych  i odróżnia je od innych zjawisk 

 wymienia i odróżnia różne rodzaje oddziaływań 

 podaje przykłady oddziaływań w życiu codziennym 

 podaje przykłady skutków oddziaływań 

 podaje przykłady sił w życiu codziennym 

 mierzy siły przy pomocy siłomierza, stosuje jednostkę siły 

 określa siłę wypadkową i równoważącą dla dwu sił działających wzdłuż jednej prostej 
 

Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

 objaśnia, dlaczego fizyka jest nauką przyrodniczą i doświadczalną, 

 wymienia podstawowe metody badawcze fizyki, 

 zapisuje symbole długości, masy, czasu i siły oraz zamienia ich jednostki 

 wykonuje schematyczny rysunek obrazujący pomiar, 

 oblicza wartość średnią kilku wyników pomiaru, 

 bada doświadczalnie skutki i wzajemność oddziaływań, 

 wymienia i odróżnia skutki oddziaływań, podaje odpowiednie przykłady, 

 przedstawia siły graficznie, 

 opisuje zależność wprost proporcjonalną, 

 wyznacza doświadczalnie siłę równoważącą 

 znajduje graficznie siły równoważącą i wypadkową dla kilku sił działających wzdłuż jednej prostej, 

 w danym układzie współrzędnych sporządza wykres, 
 

Wymagania rozszerzone – ocena dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 

 wyjaśnia różnicę między obserwacją a doświadczeniem, 

 planuje tabelę do zapisania wyników pomiaru, 

 zapisuje wynik pomiaru uwzględniając niepewność pomiarową, 

 objaśnia pojęcie cyfr znaczących i zapisuje wynik pomiaru lub obliczeń z dokładnością 2,3 cyfr znaczących, 

 opisuje różne rodzaje oddziaływań dzieląc je na bezpośrednie i na odległość,, 

 wykazuje doświadczalnie wzajemność oddziaływań, 

 dobiera wartości i zwroty sił działających wzdłuż jednej prostej tak , aby uzyskać zadaną wypadkową lub 

równoważącą 

 posługuje się pojęciem siły do opisu oddziaływań i porównania ich, 

 wyjaśnia na przykładach, że skutek  działania siły zależy od wartości kierunku i zwrotu, 

 rozpoznaje i nazywa proporcjonalność prostą na podstawie danych w tabeli lub wykresu, 
 

Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 

 wyjaśnia na przykładach pojęcie wielkości fizycznej, 

 szacuje niepewność pomiarową wielkości w zależności pod niepewności pomiaru pośredniego 

 wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia lub pomiaru, 

 wskazuje czynniki mogące powodować błędny pomiar, 

 szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku pomiaru i ocenia realność wyników pomiaru, 

 przewiduje skutki doświadczeń, 

 planuje układ współrzędnych do sporządzenia wykresu, 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się wymaganymi na piątkę wiadomościami i 

umiejętnościami, bezbłędnie przeprowadza kilkustopniowe rozumowania i ma czynny stosunek do zdobywania i 

rozwijania wiedzy. 
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Dział II – Właściwości i budowa materii 

Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń: 

 odróżnia trzy stany skupienia, podaje przykłady ciał stałych, cieczy i gazów, 

 omawia własności wody w trzech stanach skupienia, 

 omawia własności kształtu i objętości w trzech stanach skupienia, 

 podaje przykłady zjawiska dyfuzji, 

 przeprowadza obserwacje zjawisk związanych z oddziaływaniem międzycząsteczkowym i zapisuje wyniki, 

 omawia odległości, oddziaływania i ruch cząsteczek w trzech stanach skupienia, 

 podaje przykłady przewodników i izolatorów cieplnych oraz elektrycznych, 

 podaje przykłady zjawisk, w których występują siły przylegania i spójności, 

 podaje przykłady zjawisk, w których występuje napięcie powierzchniowe wody, 

 podaje przykłady ciał plastycznych, sprężystych i kruchych, 

 wypisuje dane i szukane, 

 odróżnia masę i ciężar ciała, 

 posługuje się pojęciem gęstości, podaje jej symbol i jednostkę, odczytuje wartość z tabeli, 

 interpretuje wartość gęstości jako masę jednostki objętości, 

 mierzy długość, masę i objętość cieczy oraz ciała stałego przez zanurzenie w cieczy, 
 

Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

 wskazuje przykłady zjawisk świadczących o budowie cząsteczkowej materii, 

 demonstruje doświadczalnie rozpuszczanie i dyfuzję, objaśnia na czym polegają oba zjawiska, 

 wymienia czynniki od których zależy szybkość rozpuszczania  się i dyfuzji, 

 na podstawie wyglądu menisku porównuje siły przylegania i spójności, 

 opisuje na czym polega zjawisko napięcia powierzchniowego, 

 wymienia sposoby zmniejszania napięcia powierzchniowego, 

 bada doświadczalnie własności materii w trzech stanach skupienia, 

 wskazuje stan skupienia substancji na podstawie opisu własności, 

 omawia budowę kryształów na przykładzie soli kuchennej, 

 przelicza jednostki masy, 

 oblicza wartość siły ciężkości działającej na ciało o znanej masie,  

 oblicza gęstość ciała ze wzoru, 

 wyznacza doświadczalnie gęstość ciała stałego o regularnym i nieregularnym kształcie, oraz gęstość cieczy, 

podaje wynik z dokładnością do 2-3 liczb znaczących 
 

Wymagania rozszerzone – ocena dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 

 wymienia podstawowe założenia teorii kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii i wykorzystuje je do 

wyjaśnienia dyfuzji, 

 opisuje i objaśnia zjawisko dyfuzji w ciałach stałych, 

 opisuje znaczenie tworzenia się menisków i napięcia powierzchniowego w przyrodzie, 

 planuje doświadczenia badające własności trzech stanów skupienia, 

 porównuje własności  substancji w trzech stanach skupienia, 

 porównuje cechy budowy substancji w trzech stanach skupienia, 

 objaśnia płynność podziału na ciała sprężyste , plastyczne i kruche oraz wpływ temperatury na własności ciał,, 

 objaśnia różnice w budowie ciał krystalicznych i bezpostaciowych oraz mono- i polikryształów, 

 rozpoznaje i nazywa proporcjonalność ciężaru do masy na podstawie danych w tabeli lub wykresu, 

 rozwiązuje zadania wykorzystując wzór na ciężar 

 rozwiązuje zadania wykorzystując wzór na gęstość 

 planuje doświadczenia wyznaczania gęstości, szacuje spodziewane wyniki, ocenia krytycznie wyniki 

pomiarów i obliczeń, 
 

Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 

 wyjaśnia zjawisko zmiany objętości cieczy przy mieszaniu 

 wyjaśnia dlaczego krople mają kształt kulisty, 

 teoretycznie uzasadnia przewidywane wyniki doświadczeń związanych z badaniem własności trzech stanów 

skupienia, 

 rozwiązuje złożone zadania wykorzystując wzory na gęstość i ciężar, 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się wymaganymi na piątkę wiadomościami, bezbłędnie 

przeprowadza kilkustopniowe rozumowania i wykorzystuje alternatywne źródła wiadomości. 
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Fizyka i astronomia – klasa I   

Wymagania edukacyjne na oceny końcoworoczne  

Zaliczone I półrocze oraz: 

 

Dział III – Elementy hydrostatyki i aerostatyki 

Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń: 

 podaje przykłady działania siły  parcia w życiu codziennym, 

 podaje definicję, symbol i jednostkę ciśnienia, 

 interpretuje wartość ciśnienia jako wartość siły działającej na jednostkową powierzchnię, 

 opisuje od czego zależy ciśnienie, 

 odróżnia pojęcia ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego, 

 podaje i wykorzystuje fakt, że w naczyniach połączonych zawierających jedną ciecz ciśnienie  na danej 

głębokości jest takie samo i nie zależy od kształtu, 

 demonstruje zasadę naczyń połączonych, 

 wypowiada prawo Pascala, wymienia przykłady jego zastosowań w życiu codziennym, 

 określa kiedy siła wyporu działa na ciało i od czego zależy jej wartość, 

 podaje treść prawa Archimedesa dla cieczy i gazów, 

 nazywa siły działające na ciało zanurzone w cieczy i formułuje warunek pływania ciał, 
 

Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

 objaśnia pojęcia parcia i ciśnienia swoimi słowami, 

 oblicza wartość ciśnienia i siły parcia korzystając ze wzoru, 

 posługuje się pojęciami ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego w opisie zjawisk, wymienia czynniki, od 

których zależy ich wartość, 

 bada doświadczalnie od czego zależy wartość ciśnienia hydrostatycznego, 

 podaje przykłady zastosowania naczyń połączonych 

 opisuje jakościowo poziomy cieczy w naczyniach połączonych zawierających różne ciecze 

 podaje przykłady zastosowania prawa Pascala, w tym omawia zasadę działania przekładni hydraulicznej, 

 mierzy siłę wyporu siłomierzem, 

 rysuje siły działające na ciało tonące, unoszące się na stałej głębokości i wynurzające się, 

 wykorzystuje  warunki pływania ciał do analizowania prostych zadań i przewidywania wyników doświadczeń, 

 podaje przykłady wykorzystania prawa Archimedesa, 

 oblicza i porównuje wartość sił wyporu w cieczy i gazie, 
 

Wymagania rozszerzone – ocena dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 

 rozwiązuje typowe zadania problemowe dotyczące własności ciśnienia w gazie i cieczy, 

 posługuje się proporcjonalnością prostą dla ciśnienia hydrostatycznego oraz siły wyporu, 

 rozwiązuje proste zadania dotyczące przekładni hydraulicznej, 

 objaśnia zależność poziomu różnych cieczy w naczyniach połączonych od  gęstości, 

 podaje i wykorzystuje w rozumowaniu warunek równowagi różnych cieczy w naczyniach połączonych, 

 wykorzystuje zasadę naczyń połączonych do opisu działania wieży ciśnień i śluzy, 

 oblicza siłę wyporu dla ciał niejednorodnych, 

 oblicza wypadkową sił działających na ciało zanurzone całkowicie w cieczy lub gazie,  
 

Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 

 objaśnia na podstawie budowy cząsteczkowej dlaczego gazy i ciecze wywierają parcie na stykające się z nimi 

ciała, 

 wyjaśnia na przykładach znaczenie ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego w przyrodzie i życiu 

codziennym, 

 rozwiązuje dotyczące własności ciśnienia zadania wymagające kilkustopniowego rozumowania, 

 objaśnia dlaczego statki pływają  a balony  unoszą się,  

 objaśnia pojęcie wyporności, oblicza siłę wyporu dla ciał niejednorodnych, 

 rozwiązuje zadania rachunkowe dotyczące pływających ciał, 

 oblicza gęstość ciała zanurzonego w cieczy na podstawie wypadkowej sił działających na ciało,  

 objaśnia zasadę działania manometru, barometru i pomiaru gęstości cieczy; 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się wymaganymi na piątkę wiadomościami, bezbłędnie 

przeprowadza kilkustopniowe rozumowania i ma czynny stosunek do zdobywania i rozwijania wiedzy 
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Dział IV – Kinematyka 

Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń: 

 podaje przykłady ciał spoczywających i poruszających się, 

 odróżnia pojęcia toru i drogi , wykorzystuje je do opisu ruchu, 

 odróżnia ruchy prostoliniowe i krzywoliniowe, podaje przykłady obu rodzajów ruchu, 

 obserwuje różne rodzaje ruchu, mierzy czas i drogę 

 podje przykłady ruchu jednostajnego, jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego, 

 podaje określenia prędkości i przyspieszenia, ich symbole i jednostki, 

 interpretuje wartość prędkości jako wartość drogi w jednostce czasu, 

 interpretuje wartość przyspieszenia jako wartość zmiany prędkości w jednostce czasu, 

 opisuje własności ruchów: jednostajnego, jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego posługując 

się pojęciami prędkości ,przyspieszenia i drogi, 

 oblicza prędkość i drogę w ruchu jednostajnym, 

 oblicza wartość przyspieszenia, 

 rozpoznaje ruchy na podstawie wykresu prędkości w zależności od czasu, 

 wyodrębnia rodzaje ruchów z kontekstu, 
 

Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

 podaje przykłady ciał  spoczywających i poruszających się względem wybranego ciała odniesienia, 

 bada doświadczalnie własności ruchów i formułuje wnioski, 

 w danym układzie współrzędnych rysuje wykres zależności drogi od czasu na podstawie tabeli, 

 odróżnia pojęcia prędkości średniej i chwilowej, 

 oblicza prędkość względną dwóch ciał poruszających się wzdłuż jednej prostej i prędkość wypadkową łodzi 

płynącej z prądem i pod prąd, 

 zamienia jednostki drogi, czasu i prędkości, 

 rozpoznaje ruch jednostajny na podstawie tabeli pomiaru położenia lub drogi od czasu, 

 formułuje i wykorzystuje proporcjonalność prostą między drogą i czasem w ruchu jednostajnym, 

 oblicza prędkość średnią w prostych przypadkach,  

 określa rodzaj zmian prędkości w ruchu jednostajnie zmiennym, 

 na podstawie opisu słownego szkicuje wykresy zależności prędkości od czasu, oblicza drogę jako pole pod 

wykresem prędkości , 

 określa czas ruchu,  zmianę prędkości, prędkość początkową i końcową na podstawie wykresu i obliczeń, 

 oblicza drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym podstawiając do wzoru, 
 

Wymagania rozszerzone – ocena dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 

 objaśnia pojęcie względności ruchu i podaje jej przykłady, 

 odróżnia pojęcia przemieszczenia i drogi, 

 analizuje wykresy położenia w zależności od czasu 

 oznacza wielkości i skale  na osiach wykresu zależnie od potrzeb, 

 wskazuje czynniki istotne i nieistotne w badaniu ruchu,   

 zapisuje wyniki pomiarów w odpowiednia sposób, 

 na podstawie wykresu prędkości oblicza przyspieszenie  i drogę, 

 rozpoznaje zależność proporcjonalną na podstawie tabeli i wykresu, 

 rozwiązuje zadania wykorzystując pojęcia prędkości względnej i wypadkowej, 

 rozwiązuje zadania dotyczące ruchu jednostajnie przyspieszonego, wymagające przekształcania wzorów na 

drogę, 

Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 

 rysuje wykresy położenia od czasu na podstawie opisu słownego, 

 rysuje wykresy prędkości od czasu wykonując niezbędne obliczenia, 

 analizuje własności wektorów przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia w poszczególnych ruchach, 

 planuje doświadczenia badające własności ruchu, stawia hipotezy badawcze i sprawdza je doświadczalnie, 

 sporządza wykresy przyspieszenia od czasu, 

 rozwiązuje zadania wykorzystujące pojęcie prędkości średniej 

 znajduje graficznie prędkość wypadkową. 

 rozwiązuje zadania wymagające kilkustopniowego rozumowania i dotyczące własności ruchów, 

 oblicza przyspieszenie ciała mając podaną drogę i prędkość osiągniętą w danym czasie; 

 oblicza przyspieszenie mając drogę w danej sekundzie ruchu jednostajnie przyspieszonego 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się wymaganymi na piątkę wiadomościami, bezbłędnie 

przeprowadza kilkustopniowe rozumowania i ma czynny stosunek do zdobywania i rozwijania  
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Dział V – Dynamika 

Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca. Uczeń: 

 dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza 

 posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI 

 odróżnia statyczne i dynamiczne skutki oddziaływań, podaje przykłady skutków oddziaływań w 

życiu codziennym 

 demonstruje przykłady skutków oddziaływań ciał 

 określa siłę wypadkową i równoważącą dwu sił o jednakowym kierunku 

 posługuje się pojęciami: tarcia, oporu powietrza we właściwym kontekście 

 podaje warunki, w których prędkość ciała jest stała 

 podaje warunki, w których prędkość ciała zmienia się 

 na podstawie rysunku sił nazywa rodzaj ruchu ciała 

 podaje definicję 1 niutona 

 rozróżnia siły akcji i siły reakcji 

 podaje treść zasad dynamiki  

 rozróżnia wielkości dane i szukane w zadaniach  

 

Wymagania wystarczające– ocena dostateczna. Uczeń wykonuje to co na ocenę dopuszczającą, a 

ponadto: 

 objaśnia pojęcie siły wypadkowej, podaje przykłady 

 oblicz wypadkową i równoważącą kilku sił działających wzdłuż jednej prostej 

 wyznacza doświadczalnie wypadkową dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej 

 posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej 

 zapisuje wynik pomiaru jako przybliżony (z dokładnością do 2–3 cyfr znaczących) 

 opisuje przebieg i wynik doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje 

schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny 

 opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała 

 wymienia sposoby zmniejszania lub zwiększania tarcia 

 objaśnia pojęcie bezwładności 

 opisuje zachowanie się ciał na podstawie I zasady dynamiki Newtona 

 wykorzystuje fakt, że zmiana prędkości ciała może nastąpić wskutek oddziaływania  

 posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie 

przyspieszonego oraz pojęciami siły ciężkości i przyspieszenia ziemskiego 

 rozpoznaje zależność proporcjonalną na podstawie wyników pomiarów zapisanych w tabeli, 

posługuje się proporcjonalnością prostą 

 wykorzystuje II zasadę dynamiki Newtona do porównywania oczekiwanych przyspieszeń ciał 

 rozwiązuje proste zadania obliczeniowe, stosując do obliczeń związek między masą ciała, 

przyspieszeniem i siłą; uzyskuje prawidłowe jednostki 

 przelicza wielokrotności  kN i MN oraz jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina) 

 podaje przykłady sił akcji i sił reakcji 

 odróżnia na rysunku siły równoważące się i siły akcji i reakcji 

 

Wymagania rozszerzone – ocena dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dostateczną, a ponadto: 

 szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku pomiaru siły 

 przedstawia graficznie wypadkową kilku sił działających wzdłuż tej samej prostej 

 przewiduje i nazywa skutki opisanych oddziaływań 

 przeprowadza doświadczenia związane z badaniem, od czego zależy tarcie, i obrazujące sposoby 

zmniejszania lub zwiększania tarcia 

 rozróżnia tarcie statyczne i kinetyczne, wskazuje odpowiednie przykłady 

 rysuje siły działające na klocek wprawiany w ruch (lub poruszający się) 

 przeprowadza doświadczenia związane z badaniem zależności wartości przyspieszenia ruchu ciała pod 

działaniem niezrównoważonej siły od wartości działającej siły i masy oraz związane z badaniem 

swobodnego spadania ciał 
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 wskazuje przyczyny niedokładności wyników pomiarów 

 opisuje zachowanie się ciał na podstawie II zasady dynamiki Newtona 

 rozwiązuje typowe  zadania obliczeniowe, stosując do obliczeń związek między masą ciała, 

przyspieszeniem i siłą oraz własności ruchu zmiennego 

 planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące istnienie sił akcji i reakcji; zapisuje wyniki 

pomiarów, analizuje je i wyciąga wniosek 

 opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się III zasadą dynamiki Newtona 

 opisuje zjawisko odrzutu i jego przykłady w technice 

 posługuje się pojęciem pędu i jego jednostką w układzie SI 

 formułuje treść zasady zachowania pędu 

 stosuje zasadę zachowania pędu do opisu odrzutu i zderzeń  

 

Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra. Uczeń wykonuje to co na ocenę dobrą, a ponadto: 

 wyznacza graficznie kierunek i zwrot wypadkowej sił działających wzdłuż różnych prostych 

 przewiduje i wyjaśnia skutki oddziaływań na przykładach innych niż poznane na lekcji 

 wyjaśnia na przykładach, kiedy tarcie i inne opory ruchu są pożyteczne, a kiedy niepożądane 

 nazywa siły działające w podanych zjawiskach i analizuje ich wpływ 

 planuje doświadczenia związane z badaniem zależności wartości przyspieszenia ruchu ciała pod 

działaniem niezrównoważonej siły od wartości działającej siły i masy ciała oraz związane z badaniem 

swobodnego spadania ciał 

 omawia i uzasadnia różnice ciężaru ciała w różnych punktach kuli ziemskiej 

 rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe, stosując do obliczeń związek między masą ciała, 

przyspieszeniem i siłą oraz wzór na przyspieszenie, odczytuje dane z wykresu  

 demonstruje zjawisko odrzutu 

 poszukuje, selekcjonuje i wykorzystuje wiedzę naukową do przedstawienia przykładów 

wykorzystania zasady odrzutu w przyrodzie i w technice 

 rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe  
 


