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PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH 
 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 

fizyka 
przedmiot 

 
 

CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań 
obliczeniowych.  
II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.  
III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw  
i zależności fizycznych.  
IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-
naukowych). 

 
TREŚCI NAUCZANIA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń:  
1) posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu; przelicza jednostki prędkości;  
2) odczytuje prędkość i przebytą odległość z wykresów zależności drogi i prędkości od czasu oraz rysuje  
te wykresy na podstawie opisu słownego;  
3) podaje przykłady sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych;  
4) opisuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki Newtona;  
5) odróżnia prędkość średnią od chwilowej w ruchu niejednostajnym;  
6) posługuje się pojęciem przyspieszenia w opisie ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego;  
7) opisuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona;  
8) stosuje do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą;  
9) posługuje się pojęciem siły ciężkości;  
10) opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się trzecią zasadą dynamiki Newtona;  
11) wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej, bloku nieruchomego, kołowrotu;  
12) opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała.  
2. Energia. Uczeń:  
1) wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wymienia różne jej formy;  
2) posługuje się pojęciem pracy i mocy;  
3) opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii;  
4) posługuje się pojęciem energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej;  
5) stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej;  
6) analizuje jakościowo zmiany energii wewnętrznej spowodowane wykonaniem pracy i przepływem ciepła;  
7) wyjaśnia związek między energią kinetyczną cząsteczek i temperaturą;  
8) wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku przewodnictwa cieplnego oraz rolę izolacji cieplnej;  
9) opisuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji;  
10) posługuje się pojęciem ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania;  
11) opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji.  
3. Właściwości materii. Uczeń:  
1) analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów;  
2) omawia budowę kryształów na przykładzie soli kamiennej;  
3) posługuje się pojęciem gęstości;  
4) stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych i cieczy, na podstawie wyników 
pomiarów wyznacza gęstość cieczy i ciał stałych;  
5) opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego na wybranym przykładzie;  
6) posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego);  
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7) formułuje prawo Pascala i podaje przykłady jego zastosowania;  
8) analizuje i porównuje wartości sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie;  
9) wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa. 
4. Elektryczność. Uczeń:  
1) opisuje sposoby elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk; wyjaśnia, że zjawisko to polega na przepływie 
elektronów; analizuje kierunek przepływu elektronów;  
2) opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych;  
3) odróżnia przewodniki od izolatorów oraz podaje przykłady obu rodzajów ciał;  
4) stosuje zasadę zachowania ładunku elektrycznego;  
5) posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego jako wielokrotności ładunku elektronu (elementarnego);  
6) opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów swobodnych;  
7) posługuje się pojęciem natężenia prądu elektrycznego;  
8) posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia elektrycznego;  
9) posługuje się pojęciem oporu elektrycznego, stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych;  
10) posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego;  
11) przelicza energię elektryczną podaną w kilowatogodzinach na dżule, a dżule na kilo-watogodziny;  
12) buduje proste obwody elektryczne i rysuje ich schematy;  
13) wymienia formy energii, na jakie zamieniana jest energia elektryczna.  
5. Magnetyzm. Uczeń:  
1) nazywa bieguny magnetyczne magnesów trwałych i opisuje charakter oddziaływania między nimi;  
2) opisuje zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu;  
3) opisuje oddziaływanie magnesów na żelazo i podaje przykłady wykorzystania tego oddziaływania;  
4) opisuje działanie przewodnika z prądem na igłę magnetyczną;  
5) opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie;  
6) opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami i wyjaśnia działanie silnika elektrycznego 
prądu stałego.  
6. Ruch drgający i fale. Uczeń:  
1) opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych 
ruchach;  
2) posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie 
równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała;  
3) opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fal na napiętej 
linie i fal dźwiękowych w powietrzu;  
4) posługuje się pojęciami: amplitudy, okresu i częstotliwości, prędkości i długości fali do opisu fal 
harmonicznych oraz stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami;  
5) opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych;  
6) wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku;  
7) posługuje się pojęciami infradźwięki i ultradźwięki.  
7. Fale elektromagnetyczne i optyka. Uczeń:  
1) porównuje (wymienia cechy wspólne i różnice) rozchodzenie się fal mechanicznych  
i elektromagnetycznych;  
2) wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła  
w ośrodku jednorodnym;  
3) wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim, wykorzystując prawa odbicia; opisuje 
zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej;  
4) opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej, rysuje 
konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła wklęsłe;  
5) opisuje (jakościowo) bieg promieni przy przejściu światła z ośrodka rzadszego do ośrodka gęstszego optycznie 
i odwrotnie;  
6) opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (biegnących równolegle do 
osi optycznej), posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej;  
7) rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki, rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, 
odwrócone, powiększone, pomniejszone;  
8) wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu;  
9) opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu;  
10) opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera jako światło jednobarwne;  
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11) podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni; wskazuje prędkość światła jako maksymalną 
prędkość przepływu informacji;  
12) nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło 
widzialne, promieniowanie nadfioletowe i rentgenowskie) i podaje przykłady ich zastosowania.  
8. Wymagania przekrojowe. Uczeń:  
1) opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, wykonuje 
schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny;  
2) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia;  
3) szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i ocenia na tej podstawie wartości obliczanych wielkości 
fizycznych;  
4) przelicza wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo- mega-); przelicza 
jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina, doba);  
5) rozróżnia wielkości dane i szukane;  
6) odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli;  
7) rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie danych liczbowych lub na podstawie wykresu oraz posługuje 
się proporcjonalnością prostą;  
8) sporządza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali na osiach), a także odczytuje dane 
z wykresu;  
9) rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu oraz wskazuje 
wielkość maksymalną i minimalną;  
10) posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej;  
11) zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 2-3 cyfr znaczących);  
12) planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru; mierzy: czas, długość, masę, 
temperaturę, napięcie elektryczne, natężenie prądu.  
9. Wymagania doświadczalne  
W trakcie nauki w gimnazjum uczeń obserwuje i opisuje jak najwięcej doświadczeń. Nie mniej niż połowa 
doświadczeń opisanych poniżej powinna zostać wykonana samodzielnie przez uczniów w grupach, pozostałe 
doświadczenia – jako pokaz dla wszystkich, wykonany przez wybranych uczniów pod kontrolą nauczyciela.  
Uczeń:  
1) wyznacza gęstość substancji, z jakiej wykonano przedmiot w kształcie prostopadłościanu, walca lub kuli  
za pomocą wagi i linijki;  
2) wyznacza prędkość przemieszczania się (np. w czasie marszu, biegu, pływania, jazdy rowerem)  
za pośrednictwem pomiaru odległości i czasu;  
3) dokonuje pomiaru siły wyporu za pomocą siłomierza (dla ciała wykonanego z jednorodnej substancji  
o gęstości większej od gęstości wody);  
4) wyznacza masę ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, innego ciała o znanej masie i linijki;  
5) wyznacza ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy (przy założeniu 
braku strat);  
6) demonstruje zjawisko elektryzowania przez tarcie oraz wzajemnego oddziaływania ciał naładowanych;  
7) buduje prosty obwód elektryczny według zadanego schematu (wymagana jest znajomość symboli elementów: 
ogniwo, opornik, żarówka, wyłącznik, woltomierz, amperomierz);  
8) wyznacza opór elektryczny opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza;  
9) wyznacza moc żarówki zasilanej z baterii za pomocą woltomierza i amperomierza;  
10) demonstruje działanie prądu w przewodzie na igłę magnetyczną (zmiany kierunku wychylenia przy zmianie 
kierunku przepływu prądu, zależność wychylenia igły od pierwotnego jej ułożenia względem przewodu);  
11) demonstruje zjawisko załamania światła (zmiany kąta załamania przy zmianie kąta padania – jakościowo);  
12) wyznacza okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie oraz okres i częstotliwość drgań 
wahadła matematycznego;  
13) wytwarza dźwięk o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowolnego drgającego 
przedmiotu lub instrumentu muzycznego;  
14) wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, odpowiednio dobierając 
doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu. 
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ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 
 

Nauczanie fizyki na III etapie edukacyjnym należy rozpocząć od wyrobienia intuicyjnego rozumienia 
zjawisk, kładąc nacisk na opis jakościowy. Na tym etapie nie wymaga się ścisłych definicji wielkości 
fizycznych, kładąc nacisk na ich intuicyjne zrozumienie i poprawne posługiwanie się nimi. Wielkości 
wektorowe należy ilustrować graficznie, nie wprowadzając definicji wektora. Nie wymaga się 
wprowadzania pojęcia pola elektrycznego, magnetycznego i grawitacyjnego do opisu zjawisk 
elektrycznych, magnetycznych i grawitacyjnych. Wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe, należy 
ilustrować omawiane zagadnienia realnymi przykładami (w postaci np. opisu, filmu, pokazu, 
demonstracji). 

Należy wykonywać jak najwięcej doświadczeń i pomiarów, posługując się możliwie prostymi i tanimi 
środkami (w tym przedmiotami użytku codziennego). Aby fizyka mogła być uczona jako powiązany  
z rzeczywistością przedmiot doświadczalny, wskazane jest, żeby jak najwięcej doświadczeń było 
wykonywanych bezpośrednio przez uczniów. Należy uczyć starannego opracowania wyników pomiaru 
(tworzenie wykresów, obliczanie średniej), wykorzystując przy tym, w miarę możliwości, narzędzia 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Nauczyciel powinien kształtować u uczniów umiejętność sprawnego wykonywania prostych obliczeń  
i szacunków ilościowych, zwracając uwagę na krytyczną analizę realności otrzymywanych wyników. 
Formuły matematyczne wprowadzane są jako podsumowanie poznanych zależności między 
wielkościami fizycznymi. W klasie I i II gimnazjum nie kształci się umiejętności przekształcania 
wzorów - uczniowie opanują ją na zajęciach matematyki. Wymagana jest umiejętność sprawnego 
posługiwania się zależnościami wprost proporcjonalnymi. 

Nauczanie fizyki w zakresie podstawowym na IV etapie edukacyjnym stanowi dokończenie edukacji 
realizowanej w gimnazjum, dlatego wszystkie zalecenia dotyczące realizacji tego przedmiotu na III 
etapie edukacyjnym dotyczą również etapu IV. Omawianie zarówno grawitacji z astronomią, jak i fizyki 
jądrowej, powinno w maksymalnym stopniu wykorzystać tkwiącą w omawianych zagadnieniach 
możliwość licznych i ciekawych odwołań do rzeczywistości, co powinno skutkować zachęceniem 
uczniów do kontynuacji nauki fizyki w zakresie rozszerzonym. 

Podczas zajęć fizyki realizowanych w zakresie rozszerzonym należy położyć nacisk na pogłębioną 
analizę zjawisk, staranne wykonanie doświadczeń i pomiarów, obliczanie i szacowanie wartości 
liczbowych oraz utrwalanie materiału. Możliwe jest zwiększenie poziomu stosowanej matematyki pod 
kątem zdolności i zainteresowań uczniów. Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to możliwości 
swobodnego wykorzystywania pojęć nieznanych jeszcze uczniom z zajęć matematyki (pochodne, całki). 

Ze względu na duże trudności w jasnym i prostym przedstawieniu najnowszych odkryć, w podstawie 
programowej nie ma zagadnień związanych z fizyką współczesną. Warto jednak wprowadzać jej 
elementy, wykorzystując zalecenia dotyczące nabycia przez uczniów umiejętności rozumienia  
i streszczania tez artykułów popularnonaukowych. 

Ze względu na szybkość zmian technologicznych przykłady zastosowań konkretnych zjawisk należy 
dobierać adekwatnie do aktualnej sytuacji. 

W trakcie nauki uczeń obserwuje, opisuje i wykonuje jak najwięcej doświadczeń. Nie mniej niż połowa 
doświadczeń wymienionych w podstawie programowej dla przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym 
powinna zostać wykonana samodzielnie przez uczniów w grupach; pozostałe jako pokaz dla wszystkich 
uczniów, w miarę możliwości wykonany przez wybranych uczniów pod kontrolą nauczyciela. 



 5

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE SĄ DZIELONE NA ZAKRES  
PODSTAWOWY I PONADPODSTAWOWY: 

Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmują wiadomości i umiejętności, które można 
zaklasyfikować jako bardzo łatwe i łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, bazowe, to jest niezbędne  
w dalsze nauce, ułatwiające uczniowi uczenie się innych przedmiotów, interdyscyplinarne, pewne  
i wdrożone w praktyce. Za przyswojenie wiedzy i umiejętności z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę 
dostateczną. Słabe opanowanie zakresu programu ocenia się na ocenę dopuszczającą, a nie opanowanie 
programowych wymagań na ocenę niedostateczną, 

Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmują wiadomości i umiejętności trudniejsze, takie 
które rozszerzają podstawy przedmiotu, pogłębiają interdyscyplinarność lub swoistość przedmiotu, mają 
także charakter hipotez i są problematyczne. W zależności od stopnia opanowania wymagań z tego 
zakresu uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli jest potrzebne wsparcie pomoc nauczyciela, albo bardzo 
dobrą, jeśli uczeń samodzielnie operuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania zakresu 
ponadpodstawowego. 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA I Z FIZYKI 

Nr 
DZIAŁU 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe ponadpodstawowe 
propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 

I OKRES 

I Wykonujemy pomiary 

1. wymienia przyrządy, za pomocą których 
mierzymy długość, temperaturę, czas, 
szybkość i masę, wymienia jednostki 
mierzonych wielkości  

2. podaje zakres pomiarowy przyrządu  
i dokładność przyrządu, szacuje 
niepewności pomiarowe 

3. przelicza jednostki długości, czasu, 
masy, gęstości i ciśnienia  

4. mierzy wartość siły w niutonach za 
pomocą siłomierza  

5. oblicza wartość ciężaru, gęstości, 
ciśnienia posługując się wzorami  

6. odczytuje gęstość substancji z tabeli  
7. wyznacza doświadczalnie gęstość ciała 

stałego o regularnych kształtach  
8. wykazuje, że skutek nacisku na podłoże, 

ciała o ciężarze zależy od wielkości 
powierzchni zetknięcia ciała z podłożem  

9. na podstawie wyników zgromadzonych 
w tabeli sporządza wykres zależności 
jednej wielkości fizycznej od drugiej  

1. wyjaśnia na przykładach przyczyny 
występowania niepewności 
pomiarowych  

2. podaje cechy wielkości wektorowej oraz 
rysuje wektory  

3. przekształca wzór i oblicza każdą  
z wielkości fizycznych  

4. przelicza jednostki wielkości fizycznych  
5. odróżnia mierzenie wielkości fizycznej 

od jej wyznaczania (pomiaru 
pośredniego)  

6. zaokrągla wynik pomiaru pośredniego 
do dwóch cyfr znaczących  

7. rozpoznaje w swoim otoczeniu zjawiska, 
w których istotną rolę odgrywa ciśnienie 
atmosferyczne i urządzenia, do 
działania, których jest ono niezbędne  

8. wykazuje, że jeśli dwie wielkości są do 
siebie wprost proporcjonalne, to wykres 
zależności jednej od drugiej jest 
półprostą wychodzącą z początku układu 
osi  

1. potrafi na podstawie pomiaru, 
danych i wzorów obliczyć wielkość 
fizyczną 

2. oblicza swój ciężar na innych 
obiektach astronomicznych 

3. potrafi obliczyć gęstość ciała nie 
znając jego masy ale dysponuje 
siłomierzem i menzurką 
(konieczność skorzystania z kilku 
wzorów fizycznych) 

4. oblicza złożone zadania i sporządza 
do niego wykresy 

 
 
 
 

II Niektóre właściwości fizyczne ciał 

1. wymienia stany skupienia ciał i podaje 
ich przykłady i właściwości fizyczne  

2. wymienia i opisuje zmiany stanów 
skupienia ciał  

3. podaje przykłady topnienia, krzepnięcia, 
parowania, skraplania, sublimacji  
i resublimacji  

4. odczytuje z tabeli temperatury topnienia 
i wrzenia  

5. podaje przykłady rozszerzalności 
temperaturowej ciał stałych, cieczy  
i gazów w życiu codziennym i technice  

6. opisuje anomalną rozszerzalność wody  
i jej znaczenie w przyrodzie  

 
 

1. opisuje właściwości fizyczne ciał  
w różnych stanach skupienia  

2. podaje przykłady zmian właściwości ciał 
spowodowanych zmianą temperatury  
i skutki spowodowane przez tę zmianę  

3. opisuje zależność temperatury wrzenia 
od ciśnienia oraz szybkości parowania 
od temperatury  

4. wyjaśnia przyczyny skraplania pary 
wodnej zawartej w powietrzu, np. na 
okularach, szklankach i potwierdza to 
doświadczalnie  

5. wyjaśnia zachowanie taśmy 
bimetalicznej podczas jej ogrzewania  

6. wykorzystuje do obliczeń prostą 
proporcjonalność przyrostu długości  
do przyrostu temperatury  

1. przedstawia wszystkie stany 
skupienia materii oraz ich odmiany, 
omawia ich właściwości i cechy 
charakterystyczne 

2. wykorzystuje do obliczeń 
proporcjonalność przyrostu długości 
do przyrostu temperatury 
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II OKRES 

III Cząsteczkowa budowa ciał 

 
1. opisuje doświadczenie uzasadniające 

hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał, 
opisuje różnice w budowie ciał stałych, 
cieczy i gazów 

2. opisuje zjawisko dyfuzji i napięcia 
powierzchniowego 

3. przelicza temperaturę wyrażoną w skali 
Celsjusza na skalę Kelvina  

4. podaje przyczyny tego, że ciała stałe  
i ciecze nie rozpadają się na oddzielne 
cząsteczki  

5. demonstrując odpowiednie 
doświadczenie wyjaśnia rolę mydła  
i detergentów  

6. podaje przykłady atomów i cząsteczek, 
pierwiastków i związków chemicznych  

7. podaje przykłady sposobów, którymi 
można zmienić ciśnienie gazu  
w zamkniętym zbiorniku  

 

  
1. wykazuje doświadczalnie zależność 

szybkości dyfuzji od temperatury  
2. uzasadnia i podaje przykłady działania 

sił spójności i sił przylegania  

3. wyjaśnia zjawisko menisku wklęsłego  
i włoskowatości  

4. wyjaśnia pojęcia: atomu, cząsteczki, 
pierwiastka i związku chemicznego  

5. wymienia i objaśnia sposoby 
zwiększania ciśnienia gazu  

 
 

 
1. podaje przykłady wykorzystania 

zjawiska włoskowatości  
w przyrodzie i potrafi 
zademonstrować to zjawisko 
doświadczalnie 

2. potrafi „hodować” kryształy 
(doświadczenie długoterminowe) 

3. potrafi obliczyć średnicę 
cząsteczki oleju 

 

IV Jak opisujemy ruch? 

1. opisuje ruch ciała w podanym układzie 
odniesienia  

2. klasyfikuje ruchy ze względu na kształt 
toru, rozróżnia pojęcia tor ruchu i droga  

3. wymienia cechy charakteryzujące ruch 
prostoliniowy jednostajny i jednostajnie 
przyspieszony oraz podaje przykłady 
tych ruchów 

4. zapisuje wzory na dany ruch i nazywa 
występujące w nim wielkości 

5. oblicza drogę przebytą przez ciało na 
podstawie wykresu zależności  

6. oblicza wartość prędkości, drogi, czasu  
i przyspieszenia ze wzoru  

7. wartość prędkości w km/h wyraża w m/s 
i na odwrót  

8. uzasadnia potrzebę wprowadzenia do 
opisu ruchu wielkości wektorowej –
prędkości  

9. planuje czas podróży na podstawie mapy 
i oszacowanej średniej szybkości 
pojazdu  

10. odróżnia średnią wartość prędkości od 
chwilowej wartości prędkości   

 

1. obiera układ odniesienia i opisuje ruch  
w tym układzie, wyjaśnia, co to znaczy, 
że spoczynek i ruch są względne  

2. doświadczalnie bada ruch jednostajny 
prostoliniowy i jednostajnie 
przyspieszony  

3. sporządza wykresy zależności na 
podstawie wyników doświadczenia 
zgromadzonych w tabeli  

4. przekształca wzory i oblicza każdą  
z występujących w nim wielkości  

5. opisuje ruch prostoliniowy jednostajny  
i jednostajnie przyspieszony używając 
pojęcia prędkości  

6. rysuje wektor obrazujący prędkość  
o zadanej wartości  

7. wykonuje zadania obliczeniowe 
 
 
 

1. oblicza złożone zadania z ruchu 
jednostajnego i jednostajnie 
przyspieszonego  
z uwzględnieniem zamiany 
jednostek i wykresem zależności 

2. oblicza przyspieszenie ziemskie 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA II Z FIZYKI 

Nr 
DZIAŁU 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe ponadpodstawowe 
propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 

I OKRES 

I Siły w przyrodzie 

1. wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał 
na przykładach rozpoznaje oddziaływania 
bezpośrednie i na odległość  

2. wykazuje doświadczalnie, że siły 
wzajemnego oddziaływania mają 
jednakowe wartości, ten sam kierunek, 
przeciwne zwroty i różne punkty 
przyłożenia  

3. podaje przykład dwóch sił równoważących 
się  

4. oblicza wartość i określa zwrot 
wypadkowej dwóch sił działających na 
ciało wzdłuż jednej prostej o zwrotach 
zgodnych i przeciwnych  

5. na prostych przykładach ciał 
spoczywających wskazuje siły 
równoważące się  

6. analizuje zachowanie się ciał na podstawie 
pierwszej zasady dynamiki  

7. podaje przykłady występowania sił 
sprężystości w otoczeniu  

8. wymienia siły działające na ciężarek 
wiszący na sprężynie  

9. podaje przykłady, w których na ciała 
poruszające się w powietrzu działa siła 
oporu powietrza 

10. podaje przykłady świadczące o tym, że 
wartość siły oporu powietrza wzrasta wraz 
ze wzrostem szybkości ciała  

11. wymienia niektóre sposoby zmniejszania  
i zwiększania tarcia  

12. wykazuje doświadczalnie, że siły tarcia 
występujące przy toczeniu mają mniejsze 
wartości niż przy przesuwaniu jednego 
ciała po drugim  

13. podaje przykłady pożytecznych  
i szkodliwych skutków działania sił tarcia 

14. wykorzystuje ciężar cieczy do uzasadnienia 
zależności ciśnienia cieczy na dnie 
zbiornika od wysokości słupa cieczy  

15. opisuje praktyczne skutki występowania 
ciśnienia hydrostatycznego  

1. na dowolnym przykładzie wskazuje siły 
wzajemnego oddziaływania, rysuje je  
i podaje cechy tych sił  

2. opisuje wzajemne oddziaływanie ciał 
posługując się trzecią zasadą dynamiki 
Newtona  

3. opisuje zjawisko odrzutu  
4. podaje przykład kilku sił działających 

wzdłuż jednej prostej i równoważących 
się  

5. oblicza wartość i określa zwrot 
wypadkowej kilku sił działających na 
ciało wzdłuż jednej prostej o zwrotach 
zgodnych o przeciwnych  

6. opisuje doświadczenie potwierdzające 
pierwszą zasadę dynamiki  

7. na przykładzie opisuje zjawisko 
bezwładności  

8. wyjaśnia, że w skutek rozciągania lub 
ściskania ciała pojawiają się w nim siły 
dążące do przywrócenia początkowych 
rozmiarów i kształtów, czyli siły 
sprężystości  

9. podaje przyczyny występowania sił tarcia  
10. wykazuje doświadczalnie, że wartość siły 

tarcia kinetycznego nie zależy od pola 
powierzchni styku ciał przesuwających się 
względem siebie, a zależy od rodzaju 
powierzchni ciał trących o siebie  
i wartości siły dociskającej te ciała do 
siebie 

11. oblicza ciśnienie słupa cieczy na dnie 
cylindrycznego naczynia p=ρgh  

12. wykorzystuje wzór na ciśnienie 
hydrostatyczne w zadaniach 
obliczeniowych  

13. objaśnia zasadę działania podnośnika 
hydraulicznego i hamulca 
samochodowego  

14. podaje wzór na wartość siły wyporu  
i wykorzystuje go do wykonywania 
obliczeń  

 
1. oblicza złożone zadania  

z wszystkich zasad dynamiki 
Newtona 

2. oblicza złożone zadania z prawa 
Pascala i Archimedesa 

3. sporządza wykresy na podstawie 
danych i obliczeń z zadań oraz potrafi 
je w pełni interpretować 
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16. podaje przykłady parcia gazów i cieczy na 
ściany zbiornika  

17. podaje przykłady wykorzystania prawa 
Pascala  

18. wyznacza doświadczalnie wartość siły 
wyporu działającej na ciało zanurzone  
w cieczy  

19. podaje warunek pływania i tonięcia ciała 
zanurzonego w cieczy  

20. opisuje ruch ciała pod działaniem stałej 
siły wypadkowej zwróconej tak samo jak 
prędkość zapisuje wzorem drugą zasadę 
dynamiki i odczytuje ten zapis  

15. wyjaśnia pływanie i tonięcie ciał, 
wykorzystując pierwszą zasadę dynamiki  

16. wyjaśnia pochodzenie siły nośnej i zasadę 
unoszenia się samolotu  

17. oblicza każdą z wielkości we wzorze  
F= ma 

18. podaje wymiar 1 niutona  
19. przez porównanie wzorów F=ma i cF=mg 

uzasadnia, że współczynnik g to wartość 
przyspieszenia, z jakim spadają ciała  

20. wyjaśnia, co to znaczy, że ciało jest  
w stanie nieważkości 

II Praca. Moc. Energia 

1. podaje przykłady wykonania pracy  
w sensie fizycznym  

2. podaje warunki konieczne do tego, by  
w sensie fizycznym była wykonywana 
praca  

3. oblicza pracę ze wzoru W=Fs 
4. podaje jednostkę pracy (1 J)  
5. sporządza wykres zależności W(s) oraz 

F(s), odczytuje i oblicza pracę na 
podstawie tych wykresów  

6. wyjaśnia, co to znaczy, że urządzenia 
pracują z różną mocą  

7. podaje przykłady urządzeń pracujących  
z różną mocą  

8. oblicza moc na podstawie wzoru W=Pt  

9. podaje jednostki mocy i przelicza je  
10. podaje przykłady energii w przyrodzie  

i sposoby jej wykorzystywania  
11. wyjaśnia, co to znaczy, że ciało posiada 

energię mechaniczną  
12. podaje przykłady ciał posiadających 

energię potencjalną ciężkości i energię 
kinetyczną  

13. wymienia czynności, które należy 
wykonać, by zmienić energię potencjalną 
ciała  

14. podaje przykłady przemiany energii 
potencjalnej w kinetyczną i na odwrót, 
posługując się zasadą zachowania energii 
mechanicznej  

15. opisuje zasadę działania dźwigni 
dwustronnej  

16. podaje warunek równowagi dźwigni 
dwustronnej  

1. wyraża jednostkę pracy 1J  
2. podaje ograniczenia stosowalności 

wzoru W=F s 
3. oblicza każdą z wielkości we wzorze 

W=F s 
4. objaśnia sens fizyczny pojęcia mocy  
5. oblicza każdą z wielkości ze wzoru  

W= Pt  
6. oblicza moc na podstawie wykresu 

zależności W(t)  
7. wyjaśnia pojęcia układu ciał wzajemnie 

oddziałujących oraz sił wewnętrznych  
w układzie i zewnętrznych spoza układu  

8. wyjaśnia i zapisuje związek ΔE= W  
9. oblicza energię potencjalną ciężkości  

i kinetyczną ze wzoru  
10. oblicza energię potencjalną względem 

dowolnie wybranego poziomu zerowego  
11. stosuje zasadę zachowania energii 

mechanicznej do rozwiązywania zadań 
obliczeniowych  

12. objaśnia i oblicza sprawność urządzenia 
mechanicznego  

13. opisuje zasadę działania bloku 
nieruchomego i kołowrotu  

14. wyjaśnia, w jaki sposób maszyny proste 
ułatwiają nam wykonywanie pracy  

 

 
1. wyznacza doświadczalnie nieznaną 

masę za pomocą dźwigni 
dwustronnej, linijki i ciała o znanej 
masie 

2. oblicza złożone zadania  
z pracy, mocy i energii mechanicznej 

3. sporządza wykresy na podstawie 
danych i obliczeń z zadań lub 
odwrotnie  
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II OKRES 

III Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 

1. wymienia składniki energii wewnętrznej  
2. podaje przykłady, w których na skutek 

wykonania pracy wzrosła energia 
wewnętrzna ciała  

3. opisuje przepływ ciepła (energii) od ciała 
o wyższej temperaturze do ciała o niższej 
temperaturze, następujący przy zetknięciu 
tych ciał  

4. podaje przykłady przewodników  
i izolatorów  

5. opisuje rolę izolacji cieplnej w życiu 
codziennym  

6. podaje przykłady występowania 
konwekcji w przyrodzie  

7. opisuje proporcjonalność ilości 
dostarczonego ciepła do masy 
ogrzewanego ciała i przyrostu jego 
temperatury  

8. odczytuje z tabeli wartości ciepła 
właściwego  

9. analizuje znaczenie dla przyrody, dużej 
wartości ciepła właściwego wody  

10. oblicza ciepło właściwe na podstawie 
wzoru  

11. opisuje zjawisko topnienia (stałość 
temperatury, zmiany energii wewnętrznej 
topniejących ciał)  

12. podaje przykład znaczenia w przyrodzie 
dużej wartości ciepła topnienia lodu  

13. opisuje proporcjonalność ilości 
dostarczanego ciepła w temperaturze 
topnienia do masy ciała, które chcemy 
stopić  

14. odczytuje z tabeli temperaturę topnienia  
i ciepło topnienia  

15. analizuje (energetycznie) zjawisko 
parowania i wrzenia  

16. opisuje zależność szybkości parowania 
od temperatury  

17. opisuje proporcjonalność ilości 
dostarczanego ciepła do masy cieczy 
zamienianej w parę  

18. odczytuje z tabeli temperaturę wrzenia  
i ciepło parowania  

19. podaje przykłady znaczenia w przyrodzie 
dużej wartości ciepła parowania wody 

 

1. wyjaśnia, dlaczego podczas ruchu  
z tarciem nie jest spełniona zasada 
zachowania energii mechanicznej  

2. wyjaśnia, dlaczego przyrost temperatury 
ciała świadczy o wzroście jego energii 
wewnętrznej  

3. wykorzystując model budowy materii, 
objaśnia zjawisko przewodzenia ciepła  

4. formułuje jakościowo pierwszą zasadę 
termodynamiki  

5. wyjaśnia zjawisko konwekcji  
6. uzasadnia, dlaczego w cieczach i gazach 

przepływ energii odbywa się głównie 
przez konwekcję  

7. opisuje znaczenie konwekcji  
w prawidłowym oczyszczaniu powietrza 
w mieszkaniach  

8. wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła 
właściwego  

9. sporządza bilans cieplny dla wody  
i oblicza szukaną wielkość  

10. opisuje zasadę działania wymiennika 
ciepła i chłodnicy  

11. objaśnia, dlaczego podczas topnienia  
i krzepnięcia temperatura pozostaje stała, 
mimo zmiany energii wewnętrznej  

12. definiuje ciepło topnienia substancji  
13. oblicza każdą wielkość ze wzoru tQ=mc 
14. wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła 

topnienia  
15. doświadczalnie wyznacza ciepło topnienia 

lodu  
16. opisuje zależność temperatury wrzenia  

od zewnętrznego ciśnienia 
17. definiuje ciepło parowania  
18. wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła 

parowania  
19. opisuje zasadę działania chłodziarki 

 
1. oblicza złożone zadania  

z energii wewnętrznej i przemian 
cieplnych 

2. rozwiązuje zadania na podstawie 
wykresów oraz w pełni je interpretuje 

3. doświadczalnie wyznacza ciepło 
właściwe wody lub innej substancji 
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IV Drgania i fale sprężyste 

1. wskazuje w otoczeniu przykłady ciał 
wykonujących ruch drgający  

2. podaje znaczenie pojęć: położenie 
równowagi, wychylenie, amplituda, 
okres, częstotliwość  

3. opisuje ruch wahadła i ciężarka  
na sprężynie oraz analizuje przemiany 
energii w tych ruchach  

4. doświadczalnie wyznacza okres  
i częstotliwość drgań wahadła i ciężarka 
na sprężynie  

5. demonstruje falę poprzeczną i podłużną  
6. podaje różnice między tymi falami  
7. posługuje się pojęciami długości fali, 

szybkości rozchodzenia się fali, kierunku 
rozchodzenia się fali  

8. opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku 
w instrumentach muzycznych  

9. wymienia, od jakich wielkości 
fizycznych zależy wysokość i głośność 
dźwięku  

10. podaje rząd wielkości szybkości fali 
dźwiękowej w powietrzu 

11. wyjaśnia, co nazywamy ultradźwiękami  
i infradźwiękami 

1. odczytuje amplitudę i okres z wykresu 
dla drgającego ciała  

2. opisuje przykłady drgań tłumionych  
i wymuszonych   

3. opisuje mechanizm przekazywania 
drgań jednego punktu ośrodka do 
drugiego w przypadku fali na napiętej 
linie i fal dźwiękowych w powietrzu  

4. stosuje do obliczeń wzory λ=υT,  υ= λf 
5. uzasadnia, dlaczego fale podłużne mogą 

się rozchodzić w ciałach stałych, 
cieczach i gazach, a fale poprzeczne 
tylko w ciałach stałych  

6. opisuje doświadczalne badanie związku 
częstotliwości drgań źródła  
z wysokością dźwięku  

7. podaje cechy fali dźwiękowej 
(częstotliwość 16 Hz – 20000 Hz, fala 
podłużna) 

8. opisuje występowanie w przyrodzie  
i zastosowania infradźwięków  
i ultradźwięków (np. w medycynie)  

 

1. oblicza złożone zadania z ruchu 
drgającego 

2. wykorzystuje drugą zasadę dynamiki 
do opisu ruchu wahadła oraz oblicza 
przyspieszenie ziemskie 

3. opisuje zasadę działania 
ultrasonografu lub sonaru 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA III Z FIZYKI 

Nr 
DZIAŁU 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe ponadpodstawowe 
propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 

I OKRES 
I O elektryczności statycznej  1. opisuje budowę atomu i jego składniki  

2. elektryzuje ciało przez potarcie  
3. wskazuje w otoczeniu zjawiska 

elektryzowania przez tarcie  
4. bada doświadczalnie oddziaływanie 

między ciałami naelektryzowanymi przez 
tarcie i formułuje wnioski  

5. podaje przykłady przewodników  
i izolatorów  

6. opisuje budowę przewodników  
i izolatorów (rolę elektronów 
swobodnych)  

7. elektryzuje ciało przez zetknięcie  
go z innym ciałem naelektryzowanym  

8. analizuje przepływ ładunków podczas 
elektryzowania przez dotyk, stosując 
zasadę zachowania ładunku 

1. określa jednostkę ładunku (1 C) jako 
wielokrotność ładunku elementarnego  

2. wyjaśnia elektryzowanie przez tarcie 
(analizuje przepływ elektronów)  

3. objaśnia pojęcie „jon”  
4. opisuje budowę krystaliczną soli 

kuchennej  
5. wyjaśnia oddziaływania na odległość ciał 

naelektryzowanych, posługując się 
pojęciem pola elektrostatycznego  

6. wyjaśnia, jak rozmieszczony jest, 
uzyskany na skutek naelektryzowania, 
ładunek w przewodniku,  
a jak w izolatorze  

7. objaśnia elektryzowanie przez indukcję  
8. opisuje mechanizm zobojętniania ciał 

naelektryzowanych 
 (metali i dielektryków)  

9. wyjaśnia uziemianie ciał 

 
1. oblicza zadania  

z wykorzystaniem Prawa Coulomba  
2. oblicza złożone zadania z prawa 

Coulomba 
 

 
 
 
 

II Prąd elektryczny  1. opisuje przepływ prądu  
w przewodnikach, jako ruch elektronów 
swobodnych  

2. posługuje się intuicyjnie pojęciem 
napięcia elektrycznego  

3. podaje jednostkę napięcia (1 V)  
4. wskazuje woltomierz, jako przyrząd  

do pomiaru napięcia 
5. wymienia źródła napięcia: ogniwo, 

akumulator, prądnica 
6. buduje najprostszy obwód składający się 

z ogniwa, żarówki (lub opornika) 
 i wyłącznika  

7. rysuje schemat najprostszego obwodu, 
posługując się symbolami elementów 
wchodzących w jego skład  

8. oblicza natężenie prądu ze wzoru 
9. podaje jednostkę natężenia prądu (1 A) 
10.  buduje najprostszy obwód prądu 

 i mierzy natężenie prądu w tym 
obwodzie  

11. podaje zależność wyrażoną przez prawo 
Ohma  

1. wymienia i opisuje skutki przepływu 
prądu w przewodnikach  

2. wskazuje kierunek przepływu elektronów 
w obwodzie i umowny kierunek prądu  

3. mierzy napięcie na żarówce (oporniku)  
4. oblicza każdą wielkość (napięcie, 

natężenie, opór) ze wzoru  
5. przelicza jednostki ładunku (1C, 1Ah, 1As)  
6. wykazuje doświadczalnie proporcjonalność 

napięcia do natężenia i definiuje opór 
elektryczny przewodnika  

7. wykazuje, że w łączeniu szeregowym 
natężenie prądu jest takie samo w każdym 
punkcie obwodu, a w łączeniu 
równoległym natężenia prądu  
w poszczególnych gałęziach sumują się 

8.  wykazuje, że w łączeniu równoległym 
napięcia na każdym odbiorniku są takie 
same, a w łączeniu szeregowym sumują 
się  

9. na podstawie doświadczenia wnioskuje  
o sposobie łączenia odbiorników sieci 
domowej  

 
1. wyznacza doświadczalnie 

rezystancję i posługuje się biegle 
prawem Ohma 

2. oblicza złożone zadania  
z pracy, mocy i energii elektrycznej 

3. sporządza wykresy na podstawie 
danych i obliczeń z zadań lub 
odwrotnie  
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12. oblicza opór przewodnika na podstawie 
wzoru i podaje jego jednostkę (1)Ω  

13. buduje obwód elektryczny według 
podanego schematu  

14. mierzy natężenie prądu w różnych 
miejscach obwodu, w którym odbiorniki 
są połączone szeregowo lub równolegle 

15.  mierzy napięcie na odbiornikach 
wchodzących w skład obwodu, gdy 
odbiorniki są połączone szeregowo lub 
równolegle  

16. odczytuje dane z tabliczki znamionowej 
odbiornika  

17. odczytuje zużytą energię elektryczną na 
liczniku  

18. oblicza pracę prądu elektrycznego ze 
wzoru  

19. oblicza moc prądu ze wzoru  
20. podaje jednostki pracy oraz mocy prądu 

 i przelicza je 
21. wyznacza opór elektryczny żarówki (lub 

opornika) przez pomiar napięcia  
i natężenia prądu  

22. wyznacza moc żarówki  
23. wykonuje pomiaru masy wody, 

temperatury i czasu ogrzewania wody 
24.  odczytuje moc z tablicy znamionowej 

czajnika  
25. podaje rodzaj energii, w jaki zmienia się 

w tym doświadczeniu energia elektryczna  
 

10.  opisuje przemiany energii elektrycznej  
w grzałce, silniku odkurzacza, żarówce  

11. wyjaśnia rolę bezpiecznika w obwodzie 
elektrycznym 

12. opisuje doświadczalne wyznaczanie oporu 
elektrycznego żarówki oraz jej mocy  

13. zaokrągla wynik pomiaru pośredniego  
do trzech cyfr znaczących  

 
  

 

III Zjawiska magnetyczne i fale elektromagnetyczne  1. podaje nazwy biegunów magnetycznych  
i opisuje oddziaływania między nimi  

2. opisuje zachowanie igły magnetycznej  
w pobliżu magnesu  

3. opisuje sposób posługiwania się 
kompasem  

4. demonstruje działanie prądu  
w przewodniku na igłę magnetyczną 
umieszczoną w pobliżu, w tym: zmiany 
kierunku wychylenia igły przy zmianie 
kierunku prądu oraz zależność 
wychylenia igły od pierwotnego jej 
ułożenia względem przewodnika  

5. opisuje budowę elektromagnesu  
6. opisuje działanie elektromagnesu na 

znajdujące się w pobliżu przedmioty 
żelazne 

7. wyjaśnia zasadę działania silnika na prąd 

1. opisuje oddziaływanie magnesu na żelazo 
i podaje przykłady wykorzystania tego 
oddziaływania  

2. do opisu oddziaływania używa pojęcia 
pola magnetycznego  

3. wyjaśnia zasadę działania kompasu  
4. wyjaśnia zachowanie igły magnetycznej, 

używając pojęcia pola magnetycznego 
wytworzonego przez prąd elektryczny 
(prąd → pole magnetyczne)  

5. doświadczalnie demonstruje, że 
zmieniające się pole magnetyczne jest 
źródłem prądu elektrycznego  
w zamkniętym obwodzie (pole 
magnetyczne → prąd)  

6. opisuje rolę rdzenia w elektromagnesie 
7.  wskazuje bieguny N i S elektromagnesu  
8. buduje model i demonstruje działanie 

1. oblicza złożone zadania  
z  przemian magnetycznych 
 i elektromagnetycznych 

2. konstruuje proste urządzenia 
elektromagnetyczne (silnik, 
prądnica, elektromagnes) oraz  
w pełni podaję zasadę ich działania 
pod względem fizycznym  
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stały  
8. nazywa rodzaje fal 

elektromagnetycznych (radiowe, 
promieniowanie podczerwone, światło 
widzialne, promieniowanie nadfioletowe, 
rentgenowskie)  

9. podaje przykłady zastosowania fal 
elektromagnetycznych  

 

silnika na prąd stały  
9. opisuje fale elektromagnetyczne jako 

przenikanie się wzajemne pola 
magnetycznego i elektrycznego  

10. podaje niektóre ich właściwości 
(rozchodzenie się w próżni, szybkość, 
różne długości fal)  

IV Optyka  1. wymienia cechy wspólne i różnice  
w rozchodzeniu się fal mechanicznych  
i elektromagnetycznych  

2. wymienia sposoby przekazywania 
informacji i wskazuje rolę fal 
elektromagnetycznych  

3. podaje przykłady źródeł światła  
4. opisuje sposób wykazania, że światło 

rozchodzi się po liniach prostych  
5. wskazuje kąt padania i odbicia od 

powierzchni gładkiej  
6. opisuje zjawisko rozproszenia światła na 

powierzchniach chropowatych  
7. podaje cechy obrazu powstającego  

w zwierciadle płaskim  
8. szkicuje zwierciadło kuliste wklęsłe 

 i wypukłe  
9. opisuje oś optyczną główną, ognisko, 

ogniskową i promień krzywizny 
zwierciadła  

10. wykreśla bieg wiązki promieni 
równoległych do osi optycznej po odbiciu 
od zwierciadła  

11. wymienia cechy obrazów 
otrzymywanych w zwierciadle kulistym  

12. wskazuje praktyczne zastosowania 
zwierciadeł  

13. doświadczalnie bada zjawisko załamania 
światła i opisuje doświadczenie  

14. szkicuje przejście światła przez granicę 
dwóch ośrodków i oznacza kąt padania  
i kąt załamania  

15. wyjaśnia rozszczepienie światła  
w pryzmacie posługując się pojęciem 
„światło białe”  

16. opisuje światło białe, jako mieszaninę 
barw  

17. rozpoznaje tęczę jako efekt 
rozszczepienia światła słonecznego  

18. opisuje bieg promieni równoległych do 

1. wyjaśnia transport energii przez fale 
elektromagnetyczne  

2. wyjaśnia powstawanie obszarów cienia  
i półcienia za pomocą prostoliniowego 
rozchodzenia się światła w ośrodku 
jednorodnym  

3. rysuje konstrukcyjnie obraz punktu lub 
figury w zwierciadle płaskim  

4. objaśnia i rysuje konstrukcyjnie ognisko 
pozorne zwierciadła wypukłego  

5. rysuje konstrukcyjnie obrazy  
w zwierciadle wklęsłym  

6. wyjaśnia pojęcie gęstości optycznej (im 
większa szybkość rozchodzenia się światła 
w ośrodku tym rzadszy ośrodek)  

7. opisuje zjawisko całkowitego 
wewnętrznego odbicia  

8. wyjaśnia budowę światłowodów 
9. wyjaśnia pojęcie światła jednobarwnego 

(monochromatycznego) i prezentuje je za 
pomocą wskaźnika laserowego  

10. wyjaśnia, na czym polega widzenie 
barwne  

11. doświadczalnie znajduje ognisko i mierzy 
ogniskową soczewki skupiającej  

12. oblicza zdolność skupiającą soczewki ze 
wzoru i wyraża ją w dioptriach  

13. opisuje zasadę działania prostych 
przyrządów optycznych  

14. opisuje rolę soczewek w korygowaniu 
wad wzroku  

15. podaje znak zdolności skupiającej 
soczewek korygujących krótkowzroczność 
i dalekowzroczność 

1. oblicza złożone zadania z optyki 
2. dokonuje konstrukcji obrazów we 

wszystkich możliwych położeniach 
przedmiotu od zwierciadła lub 
soczewki  

3. posługuje się biegle równaniem 
soczewki, zwierciadła i zdolnością 
skupiającą soczewki 

4. konstruuje proste urządzenia 
optyczne (lupa, luneta, peryskop) 
oraz w pełni podaję zasadę ich 
działania pod względem fizycznym 



 15

osi optycznej, przechodzących przez 
soczewkę skupiającą i rozpraszającą  

19. posługuje się pojęciem ogniska, 
ogniskowej i osi głównej optycznej  

20. wytwarza za pomocą soczewki 
skupiającej ostry obraz przedmiotu na 
ekranie  

21. rysuje konstrukcje obrazów 
wytworzonych przez soczewki skupiające 
i rozpraszające  

22. rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, 
proste, odwrócone, powiększone, 
pomniejszone  

23. wyjaśnia, na czym polegają wady 
wzroku: krótkowzroczności  
i dalekowzroczności  

24. podaje rodzaje soczewek (skupiająca, 
rozpraszająca) do korygowania wad 
wzroku 

 
II OKRES 

 
V Przygotowanie do egzaminu  1. Powtórzenie wszystkich osiągnięć 

podstawowych z wyżej przerobionych 
działów w ciągu trzech lat nauki fizyki  
w gimnazjum pod kątem egzaminu 
gimnazjalnego 

1. Powtórzenie wszystkich osiągnięć 
ponadpodstawowych z wyżej 
przerobionych działów w ciągu trzech 
lat nauki fizyki w gimnazjum pod 
kątem egzaminu gimnazjalnego 

 
 
 

1. Zaliczenie próbnego testu  
gimnazjalnego z fizyki na ocenę 
celującą osiągając 100% umiejętności 
i wiadomości 

 

VI Zajęcia poegzaminacyjne  1. Powtórzenie wybranych osiągnięć 
podstawowych z wyżej przerobionych 
działów w ciągu trzech lat nauki  fizyki  
w gimnazjum 

1. Powtórzenie wybranych osiągnięć 
ponadpodstawowych z wyżej 
przerobionych działów w ciągu trzech 
lat nauki  fizyki w gimnazjum 
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1. KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

1) Kryteria oceny śródrocznej/rocznej: 
1.  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności wykraczające 
poza wymagania programowe, wykorzystuje treści i wiadomości powiązane ze sobą, rozumie 
zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi, oraz wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek 
pomocy z zewnątrz, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych 
i praktycznych, przekazując wiadomości stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się 
terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje wysoki stopień spójności, z powodu 
szczególnych predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga wyniki znacznie wykraczające poza 
sformułowane wymagania, uczestniczy w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę 
w turniejach, zawodach, konkursach. 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wyczerpująco opanował cały materiał 
programowy, posiada wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwie rozumie 
uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela, 
samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce, stosuje poprawny język, 
styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje spójność 
i zgodność z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania. 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy, posiada wiadomości 
powiązane związkami logicznymi, poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz 
wyjaśnia zjawiska wspomagany przez nauczyciela, stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych 
i praktycznych pod kierunkiem nauczyciela, w swojej wypowiedzi nie popełnia błędów 
językowych, może popełnić nieliczne usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmuje 
w terminach naukowych. 
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował ograniczony do treści podstawowych 
z danego przedmiotu zakres materiału programowego, jego podstawowe wiadomości są 
połączone związkami logicznymi, poprawnie rozumie większość podstawowych uogólnień oraz 
wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela, stosuje wiadomości do celów praktycznych 
i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, popełnia niewielkie i nieliczne błędy językowe, 
definicje i terminy naukowe wyjaśnia językiem potocznym. 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykazuje liczne braki w opanowaniu 
podstawowego materiału programowego, posiada wiadomości luźno zestawione, nie rozumie 
podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk, nie umie stosować wiedzy bez pomocy 
nauczyciela, popełnia liczne błędy językowe, jego styl wypowiedzi jest nieporadny, 
ma trudności w wysławianiu się. 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje brak wiadomości i umiejętności 
programowych z zakresu podstawowego, nie rozumie uogólnień oraz nie potrafi wyjaśnić 
zjawisk, popełnia liczne błędy językowe i merytoryczne, ma duże trudności w wypowiadaniu 
się, mimo zastosowanych środków zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków. 

2) Stosowane formy oceniania to: odpowiedź ustna, pisemny sprawdzian wiadomości 
i umiejętności, wypracowanie, kartkówka, egzamin próbny, udział w dyskusji, praca 
zespołowa, stosowanie wiedzy w praktyce, twórcze myślenie, prezentacja, pokaz, praca 
projektowa, opracowanie referatu, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, 
wytwory pracy własnej ucznia, praca z podręcznikiem i  tekstem źródłowym, 
przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcjach, praca domowa, prowadzenie zeszytu, 
praca pozalekcyjna (np.: udział w konkursach). 

3) Ocenianie bieżące: 
a) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 
jak powinien dalej się uczyć. 
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b) Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa 
się w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia. 

c) Oceny bieżące muszą być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu 
formy aktywności ucznia, nauczyciel musi stosować różnorodne metody sprawdzania 
wiadomości ucznia. 

d) Przedmiotem oceny bieżącej ucznia są: 
- wiadomości egzekwowane w czasie odpowiedzi ustnych, sprawdzianów 
jednogodzinnych lub dwugodzinnych, kartkówek, testów śródrocznych i rocznych, 
egzaminów próbnych, prac domowych, ćwiczeń i zadań wykonywanych na lekcji, 
- umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, twórczego myślenia, korzystania 
z różnych źródeł informacji, posługiwania się technologią informacyjną, 
rozwiązywania konfliktów, prezentacji dłuższych wypowiedzi, udziału w dyskusjach 
(waga argumentów, estetyka i kultura wypowiedzi, dokumentowanie tez), 
prezentowania pracy grupy, prezentacji własnego punktu widzenia, poprawnego 
posługiwania się językiem ojczystym, prac wytwórczych, stosowania terminologii 
technicznej, wyszukiwania informacji w bazach danych, wrażliwości ucznia na barwy, 
światło, kształty, fakturę, perspektywę, dostrzegania form przestrzennych, 
artystycznych aspiracji, sprawności technicznej, posługiwania się komputerem, 
sprawności manualnej, jakości wykonywanych prac. 
- uczestnictwo w zajęciach, a w tym: sumienność, systematyczność, współpraca 
w grupie, aktywność i udział w wykonywaniu zadań na lekcji, przygotowanie do lekcji 
(przynoszenie pomocy naukowych), samodzielność wykonywanej pracy, dokładność, 
jakość wykonywanych prac, pomysłowość i inwencja twórcza, nowatorstwo, 
zaangażowanie oraz wkład pracy, estetyka pracy, poprawność stosowanych 
rozwiązań, postępy ucznia, kreatywność w sytuacjach nowych, prowadzenie zeszytu 
przedmiotowego (systematyczność i poprawność zapisu, odrabianie zadań domowych, 
estetyka), 
- aktywność pozalekcyjna, a w tym: udział i osiągane lokaty w konkursach 
oraz zawodach, dodatkowe prace związane z przedmiotem, np. przygotowanie 
referatu, folderu, wykonanie pomocy naukowej, posteru, portfolio, dodatkowych 
materiałów do lekcji i drobnych pomocy dydaktycznych, albumów, wykonanie pracy 
długoterminowej (obowiązkowej lub dla chętnych), udział w projektach 
edukacyjnych, prezentowanie efektów rozwoju własnych zdolności i zainteresowań, 
aktywność w kołach zainteresowań, zaangażowanie w przygotowanie i aktywny udział 
w uroczystościach i imprezach szkolnych, działania wiążące się z programem 
nauczania, jak i wykraczające poza program lekcji np.: przygotowanie materiału 
do nowej lekcji, zorganizowanie wystawy, konkursu, itp. 

4) Ocenianie odpowiedzi ustnej: 
1. Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych zwraca się uwagę na: 
1) formę: zdania krótkie, proste, myśli chronologicznie ułożone, uporządkowane, 

płynność w przechodzeniu z myśli do myśli, przejrzystość, 
2) język: zrozumiały i komunikatywny, żywy i barwny, bez błędów gramatycznych, 
3) argumentację: logiczna i jasna, argumenty wiarygodne odwołujące się do innych 

przykładów i źródeł, 
4) sposoby prezentacji: głos pewny, wyraźny, kontakt wzrokowy ze słuchaczem, 

zwrócenie uwagi na reakcję słuchaczy, oszczędna gestykulacja i mimika, postawa 
swobodna, ale wyrażająca szacunek dla słuchacza, dobra dykcja, intonacja, wymowa 
(z wyjątkiem dzieci z deficytami wymowy, słuchu), wyważone tempo mówienia, 
podkreślanie w wypowiedzi tego na co należy zwrócić szczególną uwagę, 
samodzielność odpowiedzi, zgodność z tematem. 

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny wypowiedzi ustnej:  
1) ocena celująca: Odpowiedź ucznia wskazuje na szczególne zainteresowanie 

przedmiotem, wykracza poza obowiązujące treści, zawiera pojęcia i fakty zaczerpnięte 
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z literatury popularno-naukowej. Uczeń wypowiada własne przemyślane oceny 
i opinie. 

2) ocena bardzo dobra: Odpowiedź ucznia jest wyczerpująca pod względem 
merytorycznym, swobodnie operuje pojęciami, dostrzega związki przyczynowo- 
skutkowe, wyciąga wnioski, dokonuje samodzielnej oceny, wyczerpuje zagadnienie, 
używa poprawnego języka. 

3) ocena dobra: Uczeń wypowiada się samodzielnie, zna większość wymaganych treści, 
używa poprawnego języka. Błędy merytoryczne są nieliczne, drugorzędne z punktu 
widzenia tematu.  

4) ocena dostateczna: Uczeń zna najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować. 
Nauczyciel ukierunkowuje jego wypowiedź. W wypowiedzi mogą wystąpić błędy 
rzeczowe i językowe. Nie wyczerpuje zagadnienia. 

5) ocena dopuszczająca: Uczeń posiada elementarną wiedzę z przedmiotu. Podczas 
wypowiedzi popełnia błędy językowe, które jednak nie zaburzają rozumienia sensu 
jego wypowiedzi. Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi. 

6) ocena niedostateczna: Uczeń nie potrafi się wypowiedzieć, nie zna zakresu 
wymaganych treści, pomimo pomocy nauczyciela wypowiada się nie na temat. 

3. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 
oceny niedostatecznej. 

5) Kartkówki: 
1. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy 
od jednego do trzech ostatnich tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może 
przekraczać 1/3 lekcji. 
2. Nauczyciele mają prawo do stosowania formy kartkówki w dowolny sposób, bez 
uprzedzenia o niej uczniów, gdyż niczym nie różni się ta forma kontroli wiadomości 
od innych form bieżącego kontrolowania, przygotowania się uczniów do zajęć, 
3. Ucieczka z kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie 
pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

6) Sprawdziany pisemne: 
1. Oceniając wypowiedzi pisemne (zadania otwarte) należy brać pod uwagę: 
1) zrozumienie tematu, 
2) zakres jego rozwinięcia, 
3) zaprezentowaną wiedzę, 
4) samodzielność i oryginalność ujęcia, 
5) umiejętność wnioskowania i uogólniania, 
6) styl (zharmonizowanie z treścią i komunikatywność), 
7) słownictwo, 
8) poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną, 
9) estetykę pracy, 
10) zgodność z tematem. 
2. W przypadku oceny wypowiedzi pisemnej stosuje się następujące kryteria: 
1) ocena celująca: Praca w pełni wyczerpuje temat. Zawiera treści wykraczające poza 
obowiązkowy zakres wiedzy. Uczeń sprawnie posługuje się terminami i pojęciami 
właściwymi dla przedmiotu. Formułuje własne opinie na temat omawianych zagadnień. 
Uzasadnia swoje sądy. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst nienaganny 
pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Przejrzysta kompozycja 
graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej dopuszcza się wydruk komputerowy), 
wysoka estetyka pracy. Tekst wzbogacają zdjęcia, tabele, wykresy itp. Praca samodzielna. 
Jeśli jest to zadanie wykonane w domu do pracy dołączona bibliografia. 
2) ocena bardzo dobra: Temat właściwie rozwinięty. Przemyślany dobór i selekcja 
materiału rzeczowego z obowiązującego zakresu wiedzy. Uczeń wykazuje się 
znajomością i trafnym stosowaniem pojęć i terminów właściwych dla tematu. Prezentuje 
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swoją opinię na dany temat. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst poprawny 
pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym (dopuszczalne pojedyncze 
uchybienia). Przejrzysta kompozycja graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej 
dopuszcza się wydruk komputerowy). 
3) ocena dobra: Uczeń wykazuje się znajomością tematu, wystarczająco go rozwija. 
Wykazuje się wystarczającą znajomością pojęć i terminów dla omówienia tematu. 
Widoczny logiczny porządek treści. Uczeń dba o estetykę pracy, stosuje akapity. Praca 
poprawna pod względem językowym, ortograficzny i interpunkcyjnym (dopuszczalne 
nieliczne usterki językowe, drobne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 
4) ocena dostateczna: Uczeń zrozumiał temat, wykazał się zadowalającą znajomością 
materiału rzeczowego, ale jego dobór jest zbyt ograniczony (dopuszczalne nieścisłości 
rzeczowe), a analiza powierzchowna. Uczeń stara się zachować pewien logiczny porządek 
treści. Praca komunikatywna, ale zawierająca błędy językowe oraz ortograficzne 
i interpunkcyjne. Pismo czytelne. 
5) ocena dopuszczająca: Uczeń nie w pełni zrozumiał temat, częściowo go rozwija, 
nie zawsze trafnie dobiera materiał rzeczowy i nieumiejętnie go wykorzystuje, występuje 
brak logicznego uporządkowania tekstu, brak akapitów, niestaranne pismo, liczne 
skreślenia i poprawki, zauważa się spore odstępstwa od norm językowych, 
ortograficznych i interpunkcyjnych pozwalające jednak na zrozumienie tekstu. 
6) ocena niedostateczna: Uczeń nie rozumie tematu i pisze pracę nie na temat lub uczeń 
częściowo zrozumiał temat, ale rażąca jest nieznajomość materiału rzeczowego, myli 
pojęcia, treść jest chaotyczna, pismo niestaranne, miejscami nieczytelne, praca 
nieestetyczna (kartka zniszczona, zamazania, plamy), duże odstępstwa od norm 
językowych powodujące miejscami niezrozumiałość tekstu, liczne błędy ortograficzne 
i interpunkcyjne lub udowodniono uczniowi niesamodzielność pracy (plagiat). 
3. Przy zastosowaniu punktacji w czasie oceniania pracy pisemnej stosuje się następującą 
skalę procentową:  
100% p.           – cel 
99% - 90% p.  – bdb 
89% - 75% p.  – db 
74% - 51% p.  - dst 
50% - 30% p.  – dop 
29% p. i mniej – ndst 
4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 
nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
100%  - 90p.   – cel 
89% - 71% p.  – bdb 
70% - 55% p.  – db 
54% - 40% p.  - dst 
39% - 20% p.  – dop 
19% p. i mniej – ndst 
5. Ucieczka ze sprawdzianu przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi 
w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.    
6. Za zgodą nauczyciela na sprawdzianie uczniowie mogą korzystać ze wskazanych przez 
nauczyciela pomocy naukowych. 
 

    7) Pisemna praca domowa:  
Pisemna praca domowa powinna podlegać ocenie w aspektach: 
1) kompletności treści, 
2) logiki wywodu, 
3) staranności językowej, 
4) staranności wykonania, 
5) korzystania z różnych źródeł wiedzy, 
6) zgodności z tematem. 
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KODEKS PRZEDMIOTOWY:  
1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów o zasadach zachowania się 
w czasie lekcji. 
2. Po dzwonku na lekcje, uczniowie ustawiają się przed klasą w dwóch rzędach (w jednym 
dziewczęta, w drugim chłopcy). 
3. Po otworzeniu drzwi sali lekcyjnej przez nauczyciela, do klasy wchodzą dziewczęta, 
a następnie chłopcy. 
4. Plecaki (torby) ze względów bezpieczeństwa oraz estetyki uczniowie powinni umieszczać pod 
ławką. 
5. Po wejściu do klasy uczniowie ustawiają się przy ławkach (przydzielonych przez nauczyciela 
na początku roku szkolnego) i witają nauczyciela w pozycji stojącej, po czym siadają w ławkach. 
6. W razie potrzeby dyżurny przygotowuje tablicę – wyciera ją, płucze gąbkę. 
7. Nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów. Wyczytany uczeń w tym czasie potwierdza 
swoją obecność słowem „jestem”. 
8. W czasie odczytania przez nauczyciela listy obecności, uczniowie unosząc rękę do góry 
i wstając z miejsca, zgłaszają nauczycielowi wszelkie problemy związane ze swoim 
przygotowaniem do lekcji lub nie przygotowanie się do lekcji. 
9. Uczniowie dbają o mienie szkoły. Na początku lekcji zgłaszają nauczycielowi wszelkie 
zniszczenia w sprzęcie szkolnym, gdy tego nie zrobią ponoszą odpowiedzialność  za jego 
zniszczenie. 
10. Nauczyciel odnajduje osoby, które mogłyby dokonać zniszczenia i zgłasza ten fakt 
do wychowawcy lub nauczycielowi mającemu poprzednią lekcję w danej sali. 
11. Wychowawca lub nauczyciel klasy, która dokonała zniszczenia informuje dyrekcję 
o zaistniałej szkodzie oraz o sprawcy zdarzenia. Dyrekcja ustala sposób usunięcia (naprawy) 
szkody. 
12. W czasie lekcji uczniowie, chęć zabrania głosu zgłaszają przez podniesienie ręki do góry. 
13. Uczniowie odpowiadają na siedząco. 
14. W przypadku, gdy do sali lekcyjnej wchodzi inna osoba dorosła, uczniowie wstają z miejsc. 
15. Z pomocy dydaktycznych uczniowie korzystają tylko na polecenie nauczyciela. 
16. Pomoce dydaktyczne rozdaje dyżurny na początku lekcji lub w jej trakcie na polecenie 
nauczyciela. 
17. Wstając z miejsca uczniowie przesuwają krzesło jednocześnie je unosząc. 
18. Podczas lekcji uczniowie zachowują spokój i stosują się do poleceń nauczyciela. 
19. Uczniowie nie wychodzą podczas zajęć lekcyjnych z sali lekcyjnej. 
20. W sali lekcyjnej uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. 
21. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie spożywają posiłków, nie żują gumy. 
22. Po zakończonej lekcji uczniowie pozostawiają po sobie porządek, podsuwają krzesła 
do stolików, śmieci wyrzucają do kosza, dyżurni sprzątają pomoce naukowe i ścierają tablicę. 
23. Na polecenie nauczyciela, po zakończeniu zajęć lekcyjnych danego dnia w sali lekcyjnej, 
uczniowie zakładają krzesła na stoliki. 
24. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną powoli i spokojnie, za zgodą nauczyciela. 
25. Nie przestrzeganie przez ucznia zasad zachowania się, wpływa na ocenę jego zachowania. 
26. Spóźnienie ucznia: 

1) za spóźnienie ucznia uważa się jego przybycie do sali lekcyjnej do 15 minut po dzwonku 
na lekcję, po dłuższym czasie jest uważane za nieobecność, 

2) uczeń spóźniony, po wejściu do sali lekcyjnej wyjaśnia przyczynę spóźnienia, 
3) nauczyciel na bieżąco odznacza spóźnienie ucznia w dzienniku elektronicznym, 
4) uczniowie przybywający do sali lekcyjnej później niż 15 minut, są zobowiązani 

uczestniczyć w dalszej części lekcji oraz brać w niej czynny udział (mimo zaznaczonej 
nieobecności), 

5)  nagminne przypadki spóźnień na dany przedmiot, mają wpływ na ocenę zachowania.  
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