
KRYTERIA OCEN  - FIZYKA  -  klasa 7 
 

POMIARY  I  RUCH 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

- zna podstawowe jednostki długości, czasu, masy 
- potrafi dobrać przyrządy do wykonania pomiaru danej wielkości fizycznej 
- umie wykonać proste pomiary długości i czasu 
- wie, jak obliczyć prędkość w ruchu jednostajnym 
- wie, jakie są jednostki prędkości 
- wie, jak obliczyć przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym 
- zna jednostkę przyspieszenia 
- wie, z jakim przyspieszeniem spadają na ziemię ciała 
- odróżnia ruch krzywoliniowy od prostoliniowego, jednostajny od niejednostajnego, 

przyspieszony od opóźnionego 
 

Ocena dostateczna 
Uczeń:  

- wie, że każdy pomiar jest obarczony niepewnością 
- zdaje sobie sprawę, że oprócz podania wyniku pomiaru należy podać jednostkę 

mierzonej wielkości 
- umie przeliczać różne jednostki, wykorzystując zależności pomiędzy nimi 
- rozumie różnice pomiędzy prędkością średnią, a chwilową 
- rozumie, czym jest przyspieszenie 
- potrafi podać jednostkę przyspieszenia i objaśnić jej sens 
- rozumie, co oznaczają wartości dodatnie i ujemne przyspieszenia 
- umie sporządzić wykres położenia od czasu 
 

Ocena dobra 
Uczeń: 

- wie od jakich głównych czynników zależy niepewność pomiaru 
- umie ocenić niepewność pomiarów 
- umie przeliczać jednostki prędkości 
- rozumie, co oznacza zerowa wartość przyspieszenia 
- potrafi skojarzyć wartość przyspieszenia z rodzajem ruchu 
- wie, jak zmienia się prędkość w różnych rodzajach ruchu 
- potrafi opisać różne rodzaje ruchów 
- potrafi interpretować proste wykresy położenia w funkcji czasu 
 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

- potrafi wyjaśnić konieczność ujednolicenia stosowanych jednostek 
- wie, co oznaczają poszczególne przedrostki 
- umie posługiwać się nietypowymi jednostkami prędkości (np. węzły) 
- potrafi interpretować złożone wykresy położenia w funkcji czasu 
- potrafi rozróżniać ruch jednostajnie zmienny i niejednostajnie zmienny 
- rozumie, czym jest proporcjonalność dwóch wielkości 
- potrafi wskazać przykłady zależności proporcjonalnych i nieproporcjonalnych w 

różnych rodzajach ruchu 
 
 

 
 
 



SIŁY 
 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

- zna jednostkę siły 
- wie, z czego jest zbudowany siłomierz i do czego służy 
- wie, jak graficznie przedstawiać siłę 
- potrafi podać przykład wielkości wektorowej i skalarnej 
- wie, co to jest siła wypadkowa 
- potrafi zmierzyć siłę ciężkości 
- zna rodzaje dźwigni i bloczków 
- wie, że siła może działać również na odległość i potrafi podać przykłady takich sił 
- wie, że oddziaływania są wzajemne 
- zna treść zasad dynamiki 
- umie obliczać ciężar znając masę przedmiotu 
- umie podać przykłady sił oporu 
 

Ocena dostateczna 
Uczeń: 

- rozumie, że ciężar jest siłą z jaką przyciąga nas Ziemia 
- wie, że siła jest wielkością wektorową 
- wie, co oznacza równoważenie się sił 
- rozumie, na czym polega wyskalowanie siłomierza 
- wie, jak dodaje się siły działające wzdłuż jednej prostej 
- umie wyjaśnić korzyści wynikające ze stosowania bloczków i dźwigni 
- rozumie, na czym polega bezwładność ciał 
- wie, że siła jest potrzebna do zmiany wartości prędkości lub kierunku ruchu 
- umie stosować II zasadę dynamiki w prostych przykładach 
 

Ocena dobra 
Uczeń: 

- potrafi narysować siły w zadanej skali i obliczyć ich wypadkową 
- umie sporządzić wykres zależności wydłużenia sprężyny od działającej siły  
- potrafi na podstawie wykresu przewidzieć wydłużenie sprężyny pod wpływem danego 

ciężaru 
- rozumie różnice pomiędzy pojęciami masy i ciężaru 
- potrafi wskazać proste urządzenia, w których wykorzystuje się dźwignie i bloczki 
- potrafi podać przykłady par sił: akcji i reakcji 
- umie opisać ruch ciała w zależności od wartości i kierunku działania wypadkowej siły 
- potrafi rozwiązać typowe zadania z dynamiki 
- potrafi powiązać jednostkę siły z innymi jednostkami układu SI 
- potrafi wyjaśnić zasadą działania silnika odrzutowego 
 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

- umie samodzielnie wyskalować siłomierz 
- umie zaprojektować układ bloczków do podniesienia żądanego ciężaru 
- umie wyjaśnić, z punktu widzenia zasad dynamiki, zachowanie się ciał w różnych 

sytuacjach 
- potrafi wskazać dla każdej siły istnienie drugiej siły – siły reakcji 
 

 
 
 



ENERGIA  
 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

-  zna pojęcia pracy i mocy 
- zna pojęcia energii potencjalnej i kinetycznej 
- zna jednostki pracy, energii i mocy (w układzie SI) 
- umie obliczyć pracę i moc w prostych przykładach 
- zna pojęcie energii mechanicznej 
- zna zasadę zachowania energii 

       -    wie, od czego zależy wartość energii kinetycznej i potencjalnej 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 

- rozumie związek pomiędzy pracą, a energią 
- rozumie treść zasady zachowania energii 
- potrafi uzasadnić, że stosowanie maszyn prostych jest pożyteczne 
- rozumie pojęcie mocy 
- wie, jak obliczyć sprawność urządzeń 

 
Ocena dobra 
Uczeń: 

- potrafi wyjaśnić przemiany energii w sytuacjach typowych 
- umie obliczyć wartość energii potencjalnej 
- potrafi obliczyć wartość energii kinetycznej, korzystając z zasady zachowania energii 
- potrafi wykazać, że maszyny proste nie zmniejszają wartości pracy koniecznej do 

wykonania 
- umie wykazać, dlaczego sprawność urządzenia jest mniejsza niż 100 % 

 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

- potrafi wyjaśnić przemiany energii w nietypowych sytuacjach 
- umie rozwiązywać nietypowe zadania związane z przemianami energii, mocą, pracą i 

sprawnością urządzeń 
 

CIEPŁO 
 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

- wie, że substancje mogą występować w trzech stanach skupienia, umie nazwać te 
stany i krótko je scharakteryzować 

- wie, że kryształ to regularnie ułożone atomy 
- wie, że temperatura w czasie topnienia i wrzenia ciał krystalicznych się nie zmienia 
- wie, jaka jest temperatura topnienia, wrzenia 
- zna dwie skale temperatur 
- wie, że wyższa temperatura oznacza szybszy ruch cząsteczek 
- wie, że ogrzewane ciała na ogół zwiększają swoje rozmiary i że jednym z niewielu 

wyjątków jest woda 
- wie, co to jest ciepło właściwe i w jakich jednostkach je wyrażać 
- zna sposoby przepływu ciepła 
- wie, że temperatura w czasie topnienia i wrzenia ciał krystalicznych się nie 

 zmienia 
- wie co to jest ciepło parowania i ciepło topnienia 
- zna treść I zasady termodynamiki 
- potrafi podać przykład dobrego przewodnika i dobrego izolatora ciepła 



Ocena dostateczna 
Uczeń: 

- potrafi objaśnić mikroskopowe różnice pomiędzy stanami skupienia 
- rozumie na czym polega zjawisko dyfuzji 
- zna pojęcie siły międzycząsteczkowej 
- rozumie na czym polega różnica pomiędzy wrzeniem, a parowaniem 
- rozumie jakie czynniki przyspieszają parowanie 
- umie przeliczać temperaturę ze skali Kelvina na skalę Celsjusza i odwrotnie 
- rozumie na czym polega przepływ ciepła 
- wie od jakich czynników zależy rozszerzalność temperaturowa ciał 
- potrafi podać przykład przewodnictwa cieplnego, konwekcji i promieniowania 
- rozumie na czym polega różnica pomiędzy wrzeniem a parowaniem 
- rozumie jak zmienia się energia wewnętrzna przy zmianach stanów skupienia 
- rozumie jakie czynności przyspieszają parowanie  
- wie, że w silniku cieplnym zachodzi zamiana energii wewnętrznej na mechaniczną 
 

Ocena dobra 
Uczeń: 

- potrafi wyjaśnić kinetyczno – molekularny model budowy materii 
- umie obliczyć wartość energii koniecznej do ogrzania masy danej substancji o 

 zadany przyrost temperatury 

- potrafi interpretować wykresy zależności temperatury ciała od ilości dostarczanej 
energii 

- wie jak zależy temperatura wrzenia i krzepnięcia wody od ciśnienia 

- umie obliczyć ilość ciepła potrzebną do stopienia lub odparowania określonej  ilości 
danej substancji 

 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

- potrafi wyjaśnić zasadę konstrukcji termometru cieczowego 
- potrafi wyjaśnić dlaczego zbiorniki wodne nie zamarzają zimą całkowicie 
- potrafi powiązać zmiany temperatury ze zmianami gęstości 
- umie ułożyć równanie bilansu cieplnego w prostym przykładzie 
- potrafi dokonać szacunkowego obliczenia strat cieplnych budynku, znając 

 współczynnik przenikania ciepła przez ściany 
- rozumie zasadę działania pompy cieplnej 

 
MATERIA 

 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- wie, jak obliczyć ciśnienie i w jakich jednostkach je wyrażać 
- potrafi odczytać wartość ciśnienia na barometrze 
- wie, jakie jest w przybliżeniu ciśnienie atmosferyczne 
- zna prawo Pascala 
- wie, że istnieje siła wyporu i jak jest skierowana 
- wie, że ciała toną w cieczach o mniejszej gęstości niż gęstość ciał 
- wie, co to jest gęstość i jaką ma jednostkę 
 

 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
- rozumie, że ciśnienie cieczy nie zależy od ilości cieczy, ale od wysokości słupa      
 cieczy – umie to wyjaśnić na przykładzie 
- wie, od czego zależy siła wyporu 



- zna treść prawa Archimedesa 
- rozumie zasadę działania barometru cieczowego 
- rozumie prawo naczyń połączonych 
- wie, że ciśnienie powietrza maleje wraz ze wzrostem wysokości 
- znając wartość ciśnienia wody lub powietrza, potrafi obliczyć ich nacisk na 
 zadaną powierzchnię 
- potrafi wyznaczyć za pomocą siłomierza wartość siły wyporu 
- umie obliczać gęstości ciał, znając ich masy i objętości 
 
Ocena dobra 
Uczeń: 
- potrafi wyjaśnić zasadę działania prasy hydraulicznej i wskazać jej 
 zastosowania 
- umie obliczać siłę wyporu 
- potrafi na podstawie obliczeń przewidzieć zanurzenie ciała w zależności od 
 gęstości cieczy 
- potrafi obliczyć ciśnienie cieczy na zadanej głębokości 
- potrafi wyjaśnić, dlaczego ciała toną w cieczach o mniejszej gęstości niż gęstość  tych 
ciał 
- umie rozwiązywać proste zadania związane z gęstością 
- potrafi wyznaczać gęstości określonych substancji 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- rozumie i umie wyjaśnić fakt, że wartość siły wyporu jest równa ciężarowi 
 wypartej cieczy (gazu) 
- potrafi wyjaśnić warunki pływania ciał 
- potrafi wytłumaczyć działanie prostych urządzeń hydraulicznych, np.  strzykawki, 
przyssawek, hamulców  
- sprawnie przelicza jednostki gęstości 
- potrafi wyznaczyć gęstości ciał stałych i cieczy różnymi sposobami 
- umie rozwiązywać różne zadania związane z gęstością 
 

 
 
 

 
 
Ocena niedostateczna 
 

Uczeń nie opanował podstawowych umiejętności fizycznych, nie przyswoił  określonego 
minimum materiału, nie potrafi rozwiązać najprostszych zadań, wskazać najprostszych praw 
rządzących fizyką  nawet z pomocą nauczyciela. 

 

Ocena celująca 
 
Uczeń posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 
zdobywa oceny celujące z prac klasowych, osiąga sukcesy w konkursach fizycznych co 
najmniej na szczeblu powiatowym. 



UCZNIOWIE Z OPINIĄ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

I DOSTOSOWANIEM  WYMAGAŃ 

 

 

Zgodnie z zaleceniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, podczas lekcji fizyki oprócz 
kryteriów oceniania stosuje się dodatkowo następujące formy pracy i oceniania: 
- uczniowie na lekcjach mają zajmować miejsce w pierwszych lub drugich ławkach, ułatwi 

im to lepszy kontakt z nauczycielem, wypowiadane polecenia przez nauczyciela są lepiej 
dla nich słyszalne, wyeliminowana jest możliwość rozpraszania,  

- podczas prac pisemnych uczniowie mają możliwość korzystania z wydłużonego czasu 
- zarówno na pracach pisemnych, jak i odpowiedziach ustnych polecenia do zadań mogą 

być tłumaczone kilkakrotnie, również w czasie trwania sprawdzianu uczniowie mają 
możliwość prosić o dodatkowe wyjaśnienie, czy pytania naprowadzające 

- poprawa odbywa się w formie wybranej przez uczniów (pisemnie lub ustnie) 
- jeżeli istnieje potrzeba uczniowie mogą zaliczać materiał przewidziany na daną ocenę 

mniejszymi partiami (uczeń ustala wcześniej z nauczycielem) 
- uczniowie mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć na kółku wyrównawczym 
- postępy w nauce, nawet te niewielkie nagradzane są pochwałami ustnymi przed klasą, 

w obecności rodzica lub oceną do dziennika 
- w celu zdobycia dodatkowych dobrych ocen uczeń może otrzymać do wykonania różnego 

rodzaju prace domowe ( proste doświadczenia, prezentacje, referaty) 
- ocenie nie podlega poziom graficzny pisma, czy też błędy ortograficzne 
- każdą ocenę uczniowie mają możliwość poprawić w ciągu dwóch tygodni od jej 

otrzymania, odbywa się to w terminie ustalonym przez nauczyciela 
- do domu zadawane są ćwiczenia podobne do tych, które są na lekcji 
- pojęcia tłumaczone na konkretnych przykładach z życia codziennego 
- metody i formy pracy dostosowywane do indywidualnych potrzeb ucznia 
 
 

                                                                                     mgr Barbara Piątek – Matlas 
 

 


