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WYMAGANIA EDUKACYJNE 
niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z przedmiotu fizyka i zastosowania 

w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie 

 dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry celujący 

 Opanowanie 

materiału z zakresu 

fizyki  
 

 Zna i rozumie 

prosty materiał 

przerabiany na 

lekcjach  
 

 Zna i rozumie 

materiał 

przerabiany na 

lekcjach  
 

 Zna, rozumie i 

stosuje 

podstawowy 

materiał z lekcji w 

sytuacjach 

typowych (potrafi 

częściowo 

przetwarzać)  
 

 Zna, rozumie i 

stosuje materiał z 

lekcji w sytuacjach 

typowych i 

nietypowych  
 

 W oparciu o 

materiał 

przerabiany na 

lekcjach poszerza 

swoje wiadomości  
 

 Wyrażanie się 

językiem 

fizycznym  
 

 Rzadko posługuje 

się językiem 

fizycznym, robi to 

tylko w 

najprostszych 

sytuacjach  
 

 Posługuje się 

językiem 

fizycznym, ale z 

pomocą 

nauczyciela  
 

 Przeważnie 

posługuje się 

językiem 

fizycznym  
 

 Posługuje się 

językiem 

fizycznym 

sprawnie i ze 

zrozumieniem  
 

 Zawsze posługuje 

się językiem 

fizycznym  
 

 Rozwiązywanie 

zadań łatwych i 

typowych  
 

 Rozwiązuje, ale z 

pomocą 

nauczyciela  
 

 Rozwiązuje 

samodzielnie po 

uzyskaniu 

wskazówek  
 

 Rozwiązuje 

samodzielnie  
 

 Znajduje różne 

sposoby rozwiązań, 

umie zanalizować 

zadanie  
 

 Nie sprawiają mu 

trudności  
 

 Rozwiązywanie 

zadań trudnych i 

nietypowych  
 

  Potrzebuje dużej 

pomocy 

nauczyciela  
 

 Rozwiązuje 

samodzielnie po 

uzyskaniu 

wskazówek  
 

 Rozwiązuje 

samodzielnie  
 

 Umie dzielić 

zadania trudniejsze 

na części 

łatwiejsze, potrafi 

rozszerzyć na inne 

przypadki, 

analizuje zadanie  
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Opanowanie 

materiału z zakresu 

zastosowań  

Zna i rozumie prosty 

materiał przerabiany 

na lekcjach 

Zna i rozumie 

materiał przerabiany 

na lekcjach 

Zna, rozumie i stosuje 

podstawowy materiał 

z lekcji w sytuacjach 

typowych (potrafi 

częściowo 

przetwarzać) 

Zna, rozumie i stosuje 

materiał z lekcji w 

sytuacjach typowych 

i nietypowych 

W oparciu o materiał 

przerabiany na 

lekcjach poszerza 

swoje wiadomości 

Wykorzystanie fizyki 

w zastosowaniach 

Znajduje powiązania 

fizyki w innych 

przedmiotach, w 

prostych sytuacjach 

Znajduje powiązania 

fizyki w innych 

przedmiotach i potrafi 

podać opis 

jakościowy 

Znajduje powiązania 

fizyki w innych 

przedmiotach i potrafi 

podać opis 

jakościowy, a z 

pomocą nauczyciela 

opis ilościowy 

Znajduje powiązania 

fizyki w innych 

przedmiotach i potrafi 

podać opis 

jakościowy i opis 

ilościowy 

Samodzielnie 

odnajduje powiązania 

pomiędzy fizyką i 

innymi przedmiotami, 

tworzy opis 

jakościowy i 

ilościowy tych 

powiązań 

 Posługiwanie się 

aparatem 

matematycznym  
 

 Ma trudności w 

zastosowaniu 

matematyki w 

naukach 

przyrodniczych 
 

 Potrafi z pomocą 

nauczyciela  
 

 Potrafi, chociaż 

potrzebuje 

wskazówek  
 

 Nie sprawia mu 

trudności  
 

 Nie ma żadnych 

trudności  
 

Odczytywanie 

informacji oraz 

interpretacja danych 

na podstawie tabel, 

wykresów i 

diagramów  

 

Potrafi, ale z pomocą 

nauczyciela  

 

Potrafi, ale w 

prostych i typowych 

przypadkach  

 

Umie interpretować 

wykresy i zależności 

między poznanymi 

wielkościami  

 

Umie interpretować 

wykresy i zależności 

między poznanymi 

wielkościami  

 

Umie interpretować, 

odczytywać i 

sporządzać wykresy, 

diagramy i tabele  

 

  


