
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
• Zna podstawowe prawa fizyczne  
• Zna podstawowe wielkości fizyczne  
• Zna najważniejsze zjawiska fizyczne  
• Potrafi rozwiązać przy pomocy nauczyciela zadania rachunkowe o niewielkim stopniu 

trudności  
• Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne  
• Poziom zdobytej wiedzy i umiejętności powinien być wystarczający do dalszego 

kontynuowania fizyki oraz przydatny w życiu codziennym. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• Zna i umie wyjaśnić, od czego zależą podstawowe wielkości fizyczne ( np. praca)  
• Zna jednostki podstawowych wielkości fizycznych  
• Zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa fizyki  
• Podstawowe prawa fizyki umie wyjaśnić za pomocą prostych eksperymentów 
• Potrafi wykonać proste doświadczenia fizyczne z pomocą nauczyciela 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• Opanował w dużym stopniu wiedzę określoną programem nauczania; 
• Potrafi rozwiązywać proste zadania fizyczne  
• Poprawnie stosuje wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów  
• Korzysta ze słowników, tablic i innych pomocy naukowych  

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• W pełni opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej; 
• Zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach  
• Jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy  
• Potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne  
• Rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe  

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania; 
• Potrafi stosować wiedzę w sytuacjach problemowych  
• Umie formułować problemy i dokonywać analizy nowych zjawisk  
• Rozwiązuje złożone zadania rachunkowe  
• Osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych. 

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą: 

• Nie zna podstawowych praw fizycznych  
• Nie zna podstawowych wielkości fizycznych  
• Nie zna najważniejszych zjawisk fizycznych 
• Nie potrafi rozwiązać przy pomocy nauczyciela zadania rachunkowego o niewielkim 

stopniu trudności  
• Nie potrafi z pomocą nauczyciela wykonać prostego doświadczenia fizycznego  
 
 



100% - 88% bardzo dobry 
87% - 75% dobry 
74% - 52% dostateczny 
51% - 36 % dopuszczający 
35% - 0% niedostateczny 


