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Podstawa prawna 
 
Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:  
 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
 Ustawa Prawo oświatowe – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 
 Podstawa programowa z nauczanego przedmiotu 
 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem 

 
I. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów 
 
Wiedza i umiejętności oceniane na lekcjach fizyki: 
 Znajomość praw i zasad fizyki 
 Umiejętność posługiwania się językiem fizyki 
 Umiejętność stosowania metod matematycznych w odniesieniu do zagadnień fizycznych 
 Umiejętność przeprowadzania eksperymentów 
 Umiejętność pracy w zespole 
 Umiejętność korzystania z tekstów popularnonaukowych 
 Umiejętność wykorzystania praw i zasad fizyki w odniesieniu do otaczającego nas świata 

Ponadto, ocenie mogą podlegać m.in.: 
 Sprawdziany 
 Kartkówki 
 Odpowiedź ustna  
 Praca domowa 
 Prowadzenie zeszytu/zeszytu ćwiczeń  
 Aktywność na lekcji 
 Prace projektowe 
 Pilność/zaangażowanie ucznia 
 Szczególne osiągnięcia 

 
Sprawdzian 
Praca samodzielna ucznia na lekcji w formie pisemnej obejmująca wiadomości z jednego działu lub praca 
sprawdzająca półroczna (roczna).  
a) Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i potwierdzone wpisem do dziennika elektro-

nicznego, podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości.  
b) Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na 

najważniejsze zagadnienia z danego działu.  
c) Sprawdziany są obowiązkowe.  
d) Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem (w terminie nie 

przekraczającym dwóch tygodni).  
e) Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną jest zobowiązany do jej poprawy w terminie wskazanym przez 

nauczyciela.  
f) Każdy sprawdzian można poprawić tylko raz. 
g) Sprawdziany, po dokonaniu poprawy przez ucznia przechowuje nauczyciel i są do wglądu dla uczniów i ich 

rodziców zgodnie z zapisami WSO.  
 

Kartkówka 
Samodzielna praca ucznia na lekcji (15min - 20min) obejmująca materiał z co najwyżej 3 ostatnich lekcji.  
a) Kartkówka nie musi być zapowiedziana.  
b) Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres sprawdzianu przeprowadzonego po zakoń-

czeniu działu 
c) Kartkówki po dokonaniu oceny uczeń otrzymuje do własnej dyspozycji.  
d) Kartkówki nie podlegają poprawie. 
 
Odpowiedź ustna  
Obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze 
pod uwagę:  



a) zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  
b) prawidłowe posługiwanie się pojęciami,  
c) zawartość merytoryczną wypowiedzi,  
d) sposób formułowania wypowiedzi.  
 
Praca domowa  
Pisemna lub ustna forma ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lek-
cji.  
a) Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez na-

uczyciela.  
b) Praca domowa jest obowiązkowa.  
c) Za nieodrobienie pracy domowej uczeń otrzymuje minusa.  
d) Brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń jest równoznaczne z brakiem zadania domowego.  
e) Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, gdy przed lekcją zgłosił, iż nie potrafił w domu sam wykonać 

zadanej pracy, powinien jednak wówczas pokazać pisemne próby rozwiązania wszystkich przykładów lub 
zadań.  

f) Raz w ciągu semestru można zgłosić brak pracy domowej lub nieprzygotowanie bez konsekwencji otrzyma-
nia oceny niedostatecznej.  

g) W obu powyższych przypadkach uczeń ma obowiązek odrobienia pracy na najbliższą godzinę lekcyjną. 
Jeśli tak się nie stanie, otrzymuje ocenę niedostateczną,  

h) Przy wystawianiu oceny za pracę domową bierze się pod uwagę:  
 samodzielność,  
 poprawność,  
 estetykę  

 
Aktywność i praca ucznia na lekcji  
a) Uczeń za aktywność i pracę na lekcji, zależnie od ich charakteru, oceniany jest za pomocą plusów i minu-

sów.  
b) Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, nieskomplikowane, 

krótkie zadania domowe, krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską 
na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji. 

c) Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu 
ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji.  

d) Uczeń, który uzyskał trzy „plusy” otrzymuje ocenię bardzo dobrą.  
e) Uczeń, który uzyskał trzy „minusy” otrzymuje ocenię niedostateczną  
 
Zadania dodatkowe  
Obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub 
zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. 
Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę:  
 wartość merytoryczną pracy,  
 estetykę wykonania,  
 wkład pracy ucznia,  
 sposób prezentacji  

 
Szczególne osiągnięcia uczniów  
a) Za udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych uczeń otrzymuje „plus”.  
b) W konkursach wewnątrzszkolnych, laureaci (I-III miejsca) otrzymują cząstkową ocenę celującą.  
c) W konkursach zewnątrzszkolnych:  
 laureat konkursu lub finalista o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymuje celującą ocenę 

roczną,  
 finalista etapu okręgowego otrzymuje cząstkową ocenę celującą.  

 
II. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu  
 

1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe – na stopień 
dostateczny i bardzo łatwe – na stopień dopuszczający); niektóre czynności ucznia mogą być wspomagane 
przez nauczyciela (np. wykonywanie doświadczeń, rozwiązywanie problemów, przy czym na stopień dosta-
teczny uczeń wykonuje je pod kierunkiem nauczyciela, na stopień dopuszczający – przy pomocy nauczyciela 
lub innych uczniów).  



2. Czynności wymagane na poziomach wymagań wyższych niż poziom podstawowy uczeń powinien wykonać 
samodzielnie (na stopień dobry – niekiedy może jeszcze korzystać z niewielkiego wsparcia nauczyciela).  
3. W przypadku wymagań na stopnie wyższe niż dostateczny uczeń wykonuje zadania dodatkowe (na stopień 
dobry – umiarkowanie trudne; na stopień bardzo dobry – trudne).  
4. Wymagania umożliwiające uzyskanie stopnia celującego obejmują wymagania na stopień bardzo dobry, 
a ponadto wykraczające poza obowiązujący program nauczania (uczeń jest twórczy, rozwiązuje zadania pro-
blemowe w sposób niekonwencjonalny, potrafi dokonać syntezy wiedzy i na tej podstawie sformułować hipo-
tezy badawcze i zaproponować sposób ich weryfikacji, samodzielnie prowadzi badania o charakterze nauko-
wym, z własnej inicjatywy pogłębia swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł, poszukuje zastosowań wie-
dzy w praktyce, dzieli się swoją wiedzą z innymi uczniami, osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych).  

 
Wymagania ogólne – uczeń: 
 wykorzystuje pojęcia i wielkości fizyczne do opisu zjawisk oraz wskazuje ich przykłady w otaczającej rze-

czywistości, 

 rozwiązuje problemy z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych, 
 planuje i przeprowadza obserwacje lub doświadczenia oraz wnioskuje na podstawie ich wyników, 

 posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonau-
kowych. 

 
Ponadto uczeń: 
 sprawnie komunikuje się, 

 sprawnie wykorzystuje narzędzia matematyki, 
 poszukuje, porządkuje, krytycznie analizuje oraz wykorzystuje informacje z różnych źródeł, 
 potrafi pracować w zespole.  

 
III. Elementy oceniania kształtującego 
 
 Określanie celów lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia 
 Stosowanie efektywnej informacji zwrotnej 
 Formułowanie pytań kluczowych 
 Wprowadzanie samooceny i oceny koleżeńskiej 
 Ustalanie kryteriów oceniania, czyli zagadnień, które będą brane pod uwagę przy ocenie pracy ucznia 

 
IV. Kontrakt  
 

1. System oceniania jest oparty na zasadzie sprawiedliwości. 
2. Ocenianiu podlegają następujące rodzaje aktywności ucznia: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, 
odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia wykonywane w klasie, prace projektowe indywidualne i gru-
powe, zeszyt, umiejętność samodzielnego uczenia się samooceny postępów nauczania, pilność. 
3. Uczeń oceniany jest na dwa sposoby: 

a) na bieżąco: 
 by pomóc mu rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe punkty oraz dać mu wyraźne wskazówki, nad 

czym powinien więcej pracować (ustalanie obszarów pracy wyrównawczej i pomocy) 
 by przekazać rodzicom/opiekunom informacje o jego postępach, mocnych i słabych stronach, a także wska-

zać, w jaki sposób powinien pracować, aby osiągnąć poprawę; 
 by dać nauczycielowi informację zwrotna na temat efektywności jego nauczania, właściwości dobru mate-

riałów, oraz by pomóc w adaptowaniu planu nauczania, jeśli zachodzi taka potrzeba; 
b) okresowo: 
 by przekazać uczniowi, rodzicom/opiekunom i nauczycielom obraz postępów, aktywności i osiągnięć pod 

koniec pewnej części programu nauki (np. koniec semestru/roku szkolnego/danego cyklu nauczania); 
 by dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki. 

 
1. Kontroli postępów nauczania dokonuje się: 

a) przy pomocy obiektywnych sprawdzianów lub testów. 
b) poprzez obserwacje innych rodzajów aktywności ucznia, według załączonych kryteriów. 

 
1. W ciągu tygodnia uczeń może mieć maksymalnie dwie prace klasowe/sprawdziany; w jednym dniu 

może pisać tylko jedną pracę klasową/sprawdzian.  
2. Prace klasowe/sprawdziany muszą być sprawdzone w ciągu dwóch tygodni. 



3. Jeżeli nauczyciel nie wywiąże się z terminów może wpisać do e-dziennika tylko oceny satysfakcjonują-
ce danego ucznia 

4. Nauczyciel nie może przeprowadzić prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek dopóki nie odda wcze-
śniej zrobionych, sprawdzonych prac pisemnych. 

 
V. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 
 
Podstawą oceny jest zakres realizacji wymagań edukacyjnych określonych i podanych przez nauczyciela. 
 
Sposoby oceniania: 

 stopniem  
 pochwałą  
 oceną opisową  
 plusami/minusami (aktywność, przygotowanie do lekcji) 

 
Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel systematycznie odnotowuje w dzienniku, zeszytach, ćwiczeniach, 
kartach pracy osiągnięcia edukacyjne uczniów, stosując następujące oceny: 
 

 celujący (6) 
 bardzo dobry plus (5+) 
 bardzo dobry (5) 
 bardzo dobry minus (5-) 
 dobry plus (4+) 
 dobry (4) 
 dobry minus (4-) 
 dostateczny plus (3+) 
 dostateczny (3) 
 dostateczny minus (3-) 
 dopuszczający plus (2+) 
 dopuszczający (2) 
 dopuszczający minus (2 -) 
 niedostateczny plus (1+) 
 niedostateczny (1) 

 
Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: 

 
% Ocena  

100 6 (celująca)  
99 – 90 5 (bardzo dobra)  
89 – 75 4 (dobra)  
74 – 51 3 (dostateczna)  
50 – 40 2 (dopuszczająca)  
39 – 0  1 (niedostateczna  

 
Uwaga:  
Jeżeli przewidziane jest zadanie dodatkowe, wówczas na ocenę celującą należy uzyskać 100% oraz wykonać 
zadanie dodatkowe. 
 
„Plusy” (+) i „minusy” (–) 
Uczniowie otrzymują także „plusy” i „minusy”.  
„Minus” uczeń może otrzymać za: 

 brak zadania domowego; 
 brak podręczników, zeszytu; 
 nie przyniesienie potrzebnych materiałów; 
 słabe, złe wywiązanie się z zadań wykonywanych w grupie; 
 braki, niekompletność (tematów, notatek, zadań domowych) zeszytu przedmiotowego. 

Trzy „minusy” równe są ocenie niedostatecznej. „Minusy” nauczyciel odnotowuje w swoim notatniku.  
 



„Plus” uczeń może otrzymać za:  
 nieskomplikowane, krótkie zadania domowe; 
 przyniesienie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji; 
 dobre wywiązanie się z zadań realizowanych w grupie; 

Trzy „plusy” równe są ocenie bardzo dobrej. 
 
VI. Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach, postępach w nauce 
 

1. Omówione i poprawione prace pisane przez uczniów w klasie są przechowywane do 31 sierpnia danego 
roku. Uczniowie i rodzice po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem mają prawo wglądu do 
prac dziecka i dodatkowych uzasadnień do poszczególnych ocen. 

2. Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu oceną niedostateczną w klasyfika-
cji śródrocznej lub końcoworocznej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicz-
nej. 

3. Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie śródrocznej i końco-
worocznej (z wyłączeniem oceny niedostatecznej) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem ra-
dy pedagogicznej. 

4. Informacje o postępach edukacyjnych i wynikach nauczania rodzice ucznia uzyskują podczas wywia-
dówek oraz w trakcie dyżurów poszczególnych nauczycieli. W przypadku niepowodzeń edukacyjnych 
ucznia i braku kontaktu ze strony rodziców nauczyciel danego przedmiotu umawia się z rodzicami na 
rozmowę indywidualną. Wszystkie działania nauczyciela i kontakty z rodzicami każdorazowo odnoto-
wywane są w dzienniku elektronicznym 

 
VII. Zasady wystawiania ocen śródrocznych i końcoworocznych 
 
Oceny śródroczne i końcoworoczne wystawiane są z zachowaniem następujących zasad: 
 

1. Ocena na pierwszy semestr i koniec roku zależy od przewagi uzyskanych ocen cząstkowych 
przy czym pod uwagę bierze się również zaangażowanie, systematyczność 
pracy i możliwości ucznia.  

2. Oceny śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności z 
form aktywności obowiązujących w danym semestrze. 

3. Przy wystawianiu ocen na zakończenie semestru lub roku szkolnego bierze się pod uwagę wagę 
ocen. O ocenie semestralnej i końcowej decyduje hierarchia ważności ocen. Największą wagę 
mają stopnie z prac pisemnych (testów) oraz oceny uzyskane za pracę ucznia w trakcie konkursów 
przedmiotowych. 

4. Ocena na pierwszy semestr jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej. 
5. Uczniowie, którzy mają szansę uzyskać na semestr czy koniec roku ocenę celującą powinni, o ile 

istnieje taka możliwość potwierdzić swój wysoki poziom wiedzy i umiejętności poprzez udział i 
osiąganie zadowalających wyników w konkursach różnego szczebla. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczają-
cej, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości. 

7. Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych nie jest klasyfikowany z przedmiotu, w przypadku, kie-
dy nie ma podstaw do wystawienia mu oceny rocznej lub półrocznej. 

8. Uczeń z dysfunkcjami oceniany jest na podstawie ocen cząstkowych oraz na podstawie 
opinii psychologiczno-pedagogicznych z PPP. 

 
VIII. Sposoby poprawy ocen cząstkowych. 
 
 Uczeń może poprawić cząstkowe oceny niedostateczne uzyskane za prace klasowe i sprawdziany działowe. 

Jeżeli uczeń otrzyma z testu ocenę inną niż niedostateczną, lecz niesatysfakcjonującą go, ma jednokrotną 
możliwość poprawy sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. Termin poprawy 
wyznacza nauczyciel w porozumieniu z uczniem. Oceny z poprawy wpisuje się obok oceny poprawionej. 

 Bieżące sprawdziany pisemne, bądź krótkie prace kontrolne (kartkówki), które obejmują treść trzech ostat-
nich lekcji, nie muszą być zapowiedziane.  

 
IX. Warunki i tryb uzyskania  wyższych niż przewidywane śródrocznych (rocznych) ocen z zajęć. 
 
 Uczeń ma prawo do ubiegania się o roczną ocenę klasyfikacyjną o jeden stopień wyższą niż przewidywana: 

uczeń, rodzic składa podanie do nauczyciela lub wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni po 



otrzymaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej. Nauczyciel przygotowuje zestaw 
zadań obejmujący treści z całego roku szkolnego i zgodny z określonymi w przedmiotowym systemie oce-
niania wymaganiami koniecznymi do uzyskania oceny, o jaką ubiega się uczeń.  

 Uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu w terminie wskazanym przez nauczyciela nie krótszym niż 
trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W przypadku niespełnienia przez ucznia 
wymagań niezbędnych do uzyskania oceny o jaką się ubiega, nauczyciel wystawia uczniowi przewidywaną 
roczną ocenę klasyfikacyjną 

 
X. Nadrabianie braków wynikających z przyczyn losowych 
 
 Jeżeli uczeń przez dłuższy czas nie chodzi do szkoły z przyczyn losowych, jest zobowiązany do nadrobienia 

we własnym zakresie braków wynikających z absencji. W tym celu, po powrocie do szkoły, kontaktuje się z 
nauczycielem przedmiotu, który dokładnie określa, w jaki sposób i w jakim terminie uczeń powinien nadro-
bić zaległości. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać testu z klasą, to ma obowiązek zaliczenia 
go w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu 

 
XI. Dostosowanie PSO do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.  
 
DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, DYSORTOGRAFIĄ, DYSGRAFIĄ: 
 
Dla ucznia z dysleksją, dysortografią i dysgrafią nauczyciel dostosowuje wymagania wynikające z charakteru 
napotykanych przez niego trudności. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dotyczy głównie form, metod i 
sposobów pracy z uczniem, dlatego też należy pamiętać że: treści nauczania nie podlegają zmianie i wymagania 
nie są obniżane wobec uczniów z normą intelektualną, kryteria ocen pozostają takie same jak dla wszystkich 
pozostałych uczniów, ucznia obowiązują wszystkie wiadomości i umiejętności zawarte w programie, ewentual-
nie mogą być one realizowane na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych, nie istnieje możliwość 
zejścia poniżej podstawy programowej gdyż zakres wiedzy i umiejętności w takiej sytuacji nie daje uczniowi 
szansy na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego.  
Dostosowanie wymagania edukacyjnych w stosunku do możliwości ucznia dotyczy: 
 
1. Zasad prezentacji materiału:  
 stosowanie metod angażujących jak najwięcej zmysłów,  
 wprowadzanie licznych powtórzeń, przekazywanie treści za pomocą wykresów, tabel, rysunków, 

 stworzenie takich warunków aby uczeń mógł siedzieć blisko nauczyciela,  
 wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału, mobilizowanie uczniów do graficz-

nego zapisywania prostych lub bardziej złożonych zagadnień w celu utrwalania materiału,  
 wyrabianie nawyku korzystania z tabel,  
 rozłożenie obowiązującego materiału na mniejsze partie;  

2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności:  
 formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach  
  stosowanie feedback czyli pozyskanie przez nauczyciela informacji o stopniu zrozumienia prezentowa-

nych treści materiału przez ucznia,  
  wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne,  

3. Zasad oceniania:  
 ocenianie rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, (ocena odzwierciedla nie tylko wiedzę ucznia, 

lecz także jego możliwości i wkład pracy)  
  w odpowiedzi ustnej uczeń może popełniać tylko więcej błędów w wymowie natomiast tłumaczenie i re-

agowanie językowe na pytania nauczyciela są oceniane wg kryteriów dla całego zespołu klasowego, gdyż 
wynikają one z wiedzy lub jej braku,  

 prace pisemne oceniane są za wartość merytoryczną i styl, 
 estetyka wykonanych zadań nie jest brana pod uwagę, 
 kartkówki z zakresu materiału zawierającego definicje, prawa, wzory itp., zamiast formy pisemnej mogą być 

w formie krótkich wypowiedzi ustnych, 
 wydłużony czas na odpowiedź ustną i pisemną, 
 poprawa oceny w formie ustnej w ramach konsultacji na dodatkowych zajęciach  
 stosowanie różnych form wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych 

poprzez pytania pomocnicze, minimalizowanie stresu przez unikanie odpowiedzi przy tablicy oraz unikanie 
omawiania błędów wobec całej klasy.  

 



DLA UCZNIÓW Z OBNIŻONYMI MOŻLIWOŚCIAMI INTELEKTUALNYMI: 
 
Dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowanie wymagań dotyczy form, metod i sposobów 
pracy a także treści nauczania w stopniu umożliwiającym uczniowi sprostanie wymaganiom kolejnego etapu 
edukacyjnego. Obniżeniu i liberalizacji podlegają również kryteria oceniania.  
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości ucznia dotyczy:  
 
1. Zasad prezentacji materiału: 
 omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 
 pozostawienie więcej czasu na utrwalenie materiału, 
 podawanie poleceń w prostszej formie, 
 unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć oraz pytań problemowych czy przekrojowych, 
 częste odwoływanie się do konkretu, czy przykładu, 
 stosowanie wolniejszego tempa pracy, 
 odrębne instruowanie dzieci, 
 objaśnianie nowych pojęć z uwzględnieniem przykładów z życia, 
 zminimalizowanie matematycznego podejścia do praw fizyki, 
 wzmacnianie motywacji do nauki;  

 
2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie, 
 wydłużanie czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne;  

 
3. Zasad oceniania: 

 liberalne ocenianie poprawności ortograficznej i graficznej pisma, 
 ocenianie za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, 
 nakładanie większego nacisku na wypowiedzi ustne. 

 
DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM: 
 
Dla ucznia z upośledzeniem umysłowym dostosowanie wymagań dotyczy form, metod i sposobów pracy oraz 
treści nauczania, które ograniczają się do kluczowych wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie 
programowej. Obniżeniu podlegają również kryteria oceniania.  
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:  
 
1. Zasad prezentacji materiału: 

 stosowanie ćwiczeń doskonalących szybkość i precyzyjność spostrzegania, 
 zwracanie szczególnej uwagi na odróżnianie istotnych szczegółów, 
 wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału, 
 przekazywanie treści za pomocą konkretów uwzględniając krótkotrwały okres koncentracji, 
 podawanie atrakcyjnego wizualnie materiału mniejszymi partiami, 
 wykorzystanie w pracy z uczniem jego dobrego poziomu pamięci operacyjnej oraz  
 uwzględnianie wolnego tempa uczenia się;  

 
 
2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 wydłużanie czasu na opanowanie materiału, 
 uwzględnianie problemów z funkcją pamięci logicznej i abstrahowania, 
 angażowanie ucznia do wypowiedzi ustnej uporządkowanej, 
 formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach  
 i testach;  

 
3. Zasad oceniania: 
 uwzględnianie przy ocenianiu możliwości wystąpienia błędów mających związek z wadą wymowy, 
 ocenianie wkładu pracy w wykonanie ćwiczeń, 
 stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie stanu faktycznego, 
 stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, 
 ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań, 



 naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze. 
 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
 
Oceny  Wymagania  
Niedostateczna Uczeń nie opanował minimum wiadomości z przedmiotu. Niechętnie uczestniczy w lekcjach, 

nie wykonuje ćwiczeń i zadań przygotowanych przez nauczyciela, nie posiada zeszytu ani 
podręcznika, nie odrabia zadań domowych. 

Dopuszczająca Uczeń posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik, wykonuje ćwiczenia na lekcjach oraz zadania 
domowe. Opanował przynajmniej kilka podstawowych pojęć z danej lekcji jednak nie potrafi 
ich właściwie użyć w praktyce. 

Dostateczna Uczeń posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik, wykonuje ćwiczenia na lekcjach oraz zadania 
domowe. Jest w stanie opanować podstawowe wzory. Wykonuje ćwiczenia i zadania z 
pomocą nauczyciela, ale również samodzielnie, a nauczyciel tylko monitoruje jego postępy. 
Popełnia liczne błędy rachunkowe. Potrafi częściowo zrozumieć czytany tekst i wydobyć 
chociaż kilka kluczowych informacji. 

Dobra Uczeń starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, wykonuje ćwiczenia na lekcjach oraz zadania 
domowe. Rozumie sens prostych tekstów i potrafi wydobyć z nich kluczowe informacje i 
zapisać je. Zna i rozumie znaczenie podstawowych wzorów oraz potrafi je zastosować w naj-
prostszych sytuacjach.  

Bardzo dobra  Uczeń starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, wykonuje ćwiczenia na lekcjach oraz zadania 
domowe. Jest w stanie opanować większą część zagadnień poruszonych na danej lekcji. Ro-
zumie sens tekstów (prostych i złożonych) i potrafi wydobyć z nich kluczowe informacje i 
zapisać je. Potrafi wypowiadać się w języku przedmiotu na tematy z życia codziennego. Potra-
fi zapisać podstawowe wzory i zastosować je w bardziej zaawansowanych sytuacjach. 

 
Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną z niepełnosprawnością w stopniu lekkim: 
 

% OCENA  
100-90 6 (CELUJĄCY) 
89-71 5 (BARDZO DOBRY) 
70-50 4 (DOBRY) 
49-36 3 (DOSTATECZNY) 
35-26 2 (DOPUSZCZAJĄCY) 
25-0 1 (NIEDOSTATECZNY) 

 
 



Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ 

Uczeń: 

 określa, czym zajmuje się fizyka 

 wymienia podstawowe metody badań stoso-

wane w fizyce 

 rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja  

 oraz podaje odpowiednie przykłady 

 przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, 

godzina) 

 wybiera właściwe przyrządy pomiarowe (np. 

do pomiaru długości, czasu) 

 oblicza wartość średnią wyników pomiaru (np. 

długości, czasu) 

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków 

informacje kluczowe 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas 

wykonywania obserwacji, pomiarów 

i doświadczeń 

 wymienia i rozróżnia rodzaje oddziaływań 

(elektrostatyczne, grawitacyjne, magnetyczne, 

mechaniczne) oraz podaje przykłady 

oddziaływań  

 podaje przykłady skutków oddziaływań w życiu 

codziennym 

 posługuje się pojęciem siły jako miarą 

oddziaływań 

 wykonuje doświadczenie (badanie rozciągania 

gumki lub sprężyny), korzystając z jego opisu 

 posługuje się jednostką siły; wskazuje 

siłomierz jako przyrząd służący do pomiaru siły 

 odróżnia wielkości skalarne (liczbowe) 

od wektorowych i podaje odpowiednie 

przykłady 

Uczeń: 

 podaje przykłady powiązań fizyki z życiem 

codziennym, techniką, medycyną oraz innymi 

dziedzinami wiedzy 

 rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, do-

świadczenie 

 rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, 

doświadczenie 

 wyjaśnia, co to są wielkości fizyczne i na czym 

polegają pomiary wielkości fizycznych; rozróżnia 

pojęcia wielkość fizyczna i jednostka danej wiel-

kości 

 charakteryzuje układ jednostek SI 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

(mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-) 

 przeprowadza wybrane pomiary i doświadczenia, 

korzystając z ich opisów (np. pomiar długości 

ołówka, czasu staczania się ciała po pochylni) 

 wyjaśnia, dlaczego żaden pomiar nie jest idealnie 

dokładny i co to jest niepewność pomiarowa oraz 

uzasadnia, że dokładność wyniku pomiaru nie 

może być większa niż dokładność przyrządu po-

miarowego 

 wyjaśnia, w jakim celu powtarza się pomiar kilka 

razy, a następnie z uzyskanych wyników oblicza 

średnią 

 wyjaśnia, co to są cyfry znaczące 

 zaokrągla wartości wielkości fizycznych 

do podanej liczby cyfr znaczących 

 wykazuje na przykładach, że oddziaływania są 

wzajemne 

 wymienia i rozróżnia skutki oddziaływań (statycz-

Uczeń: 

 podaje przykłady wielkości fizycznych wraz 

z ich jednostkami w układzie SI; zapisuje 

podstawowe wielkości fizyczne (posługując się 

odpowiednimi symbolami) wraz z jednostkami 

(długość, masa, temperatura,czas) 

 szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku 

pomiaru, np. długości, czasu 

 wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla 

wyniku pomiaru lub doświadczenia 

 posługuje się pojęciem niepewności 

pomiarowej; zapisuje wynik pomiaru wraz 

z jego jednostką oraz z uwzględnieniem 

informacji o niepewności  

 wykonuje obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności pomiaru lub danych 

  Rklasyfikuje podstawowe oddziaływania 

występujące w przyrodzie 

 opisuje różne rodzaje oddziaływań 

 wyjaśnia, na czym polega wzajemność 

oddziaływań 

 porównuje siły na podstawie ich wektorów 

 oblicza średnią siłę i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności pomiaru lub danych 

 buduje prosty siłomierz i wyznacza przy jego 

użyciu wartość siły, korzystając z opisu 

doświadczenia 

 szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku 

Uczeń: 

 podaje przykłady osiągnięć fizyków 

cennych dla rozwoju cywilizacji 

(współczesnej techniki i technologii) 

 wyznacza niepewność pomiarową przy 

pomiarach wielokrotnych 

 przewiduje skutki różnego rodzaju 

oddziaływań 

 podaje przykłady rodzajów i skutków 

oddziaływań (bezpośrednich i na odległość) 

inne niż poznane na lekcji 

 szacuje niepewność pomiarową 

wyznaczonej wartości średniej siły  

 buduje siłomierz według własnego projektu 

i wyznacza przy jego użyciu wartość siły 

 wyznacza i rysuje siłę równoważącą kilka sił 

działających wzdłuż tej samej prostej 

o różnych zwrotach, określa jej cechy 

 rozwiązuje zadania złożone, nietypowe 

dotyczące treści rozdziału: Pierwsze spo-

tkanie z fizyką 



Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

 rozpoznaje i nazywa siłę ciężkości 

 rozpoznaje i nazywa siły ciężkości 

i sprężystości 

 rożróżnia siłę wypadkową i siłę równoważącą 

 określa zachowanie się ciała w przypadku 

działania na nie sił równoważących się 

ne i dynamiczne) 

 odróżnia oddziaływania bezpośrednie 

i na odległość, podaje odpowiednie przykłady 

tych oddziaływań 

 stosuje pojącie siły jako działania skierowanego 

(wektor); wskazuje wartość, kierunek i zwrot 

wektora siły 

 przedstawia siłę graficznie (rysuje wektor siły) 

 doświadczalnie wyznacza wartość siły za pomocą 

siłomierza albo wagi analogowej lub cyfrowej 

(mierzy wartość siły za pomocą siłomierza) 

 zapisuje wynik pomiaru siły wraz z jej jednostką 

oraz z uwzględnieniem informacji o niepewności 

 wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla dwóch sił 

o jednakowych kierunkach 

 opisuje i rysuje siły, które się równoważą 

 określa cechy siły wypadkowej dwóch sił działają-

cych wzdłuż tej samej prostej i siły równoważącej 

inną siłę 

 podaje przykłady sił wypadkowych 

i równoważących się z życia codziennego 

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie różnego rodzaju oddziaływań, 

 badanie cech sił, wyznaczanie średniej siły, 

 wyznaczanie siły wypadkowej i siły równowa-

żącej za pomocą siłomierza, korzystając 

z opisów doświadczeń 

 opisuje przebieg przeprowadzonego doświadcze-

nia (wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępo-

wania, wskazuje rolę użytych przyrządów, ilustru-

je wyniki) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje 

kluczowe dla opisywanego problemu  

 rozwiązuje proste zadania dotyczące treści 

rozdziału: Pierwsze spotkanie z fizyką 

 wyznaczanie siły wypadkowej i siły równoważącej 

pomiaru siły 

 wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla kilku sił 

o jednakowych kierunkach; określa jej cechy 

 określa cechy siły wypadkowej kilku (więcej niż 

dwóch) sił działających wzdłuż tej samej 

prostej 

 rozwiązuje zadania bardziej złożone, ale 

typowe dotyczące treści rozdziału: Pierwsze 

spotkanie z fizyką  

 selekcjonuje informacje uzyskane z różnych 

źródeł, np. na lekcji, z podręcznika, z literatury 

popularnonaukowej, z internetu 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstu: Jak mierzono czas i jak mierzy 

się go obecnie lub innego 

 



Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

za pomocą siłomierza, korzystając z opisów do-

świadczeń 

 opisuje przebieg przeprowadzonego doświadcze-

nia (wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępo-

wania, wskazuje rolę użytych przyrządów, ilustru-

je wyniki) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacjeklu-

czowe dla opisywanego problemu 

 rozwiązuje proste zadania dotyczące treści 

rozdziału: Pierwsze spotkanie z fizyką 

II. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII 

Uczeń: 

 podaje przykłady zjawisk świadczące 

o cząsteczkowej budowie materii  

 posługuje się pojęciem napięcia powierzch-

niowego 

 podaje przykłady występowania napięcia 

powierzchniowego wody 

 określa wpływ detergentu na napięcie po-

wierzchniowe wody 

 wymienia czynniki zmniejszające napięcie 

powierzchniowe wody i wskazuje sposoby ich 

wykorzystywania w codziennym życiu człowie-

ka 

 rozróżnia trzy stany skupienia substancji; 

podaje przykłady ciał stałych, cieczy, gazów 

 rozróżnia substancje kruche, sprężyste 

i plastyczne; podaje przykłady ciał plastycz-

nych, sprężystych, kruchych 

 posługuje się pojęciem masy oraz jej jednost-

kami, podaje jej jednostkę w układzie SI 

 rozróżnia pojęcia: masa, ciężar ciała 

 posługuje się pojęciem siły ciężkości, podaje 

wzór na ciężar 

 określa pojęcie gęstości; podaje związek 

Uczeń: 

 podaje podstawowe założenia cząsteczkowej 

teorii budowy materii 

  Rpodaje przykłady zjawiska dyfuzji w przyrodzie 

i w życiu codziennym 

 posługuje się pojęciem oddziaływań międzyczą-

steczkowych; odróżnia siły spójności od sił przyle-

gania, rozpoznaje i opisuje te siły 

 wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady 

zjawisk opisywanych za pomocą oddziaływań 

międzycząsteczkowych (sił spójności i przylegania) 

 wyjaśnia napięcie powierzchniowe jako skutek 

działania sił spójności 

 doświadczalnie demonstruje zjawisko napięcia 

powierzchniowego, korzystając z opisu 

 ilustruje istnienie sił spójności i w tym kontekście 

opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego 

(na wybranym przykładzie) 

 ilustruje działanie sił spójności na przykładzie 

mechanizmu tworzenia się kropli; tłumaczy for-

mowanie się kropli w kontekście istnienia sił spój-

ności 

 charakteryzuje ciała sprężyste, plastyczne 

i kruche; posługuje się pojęciem siły sprężystości 

Uczeń: 

 posługuje się pojęciem hipotezy 

 wyjaśnia zjawisko zmiany objętości cieczy 

w wyniku mieszania się, opierając się 

na doświadczeniu modelowym 

  Rwyjaśnia, na czym polega zjawisko dyfuzji 

i od czego zależy jego szybkość 

  Rwymienia rodzaje menisków; opisuje wystę-

powanie menisku jako skutek oddziaływań 

międzycząsteczkowych 

  Rna podstawie widocznego menisku danej 

cieczy w cienkiej rurce określa, czy większe są 

siły przylegania czy siły spójności 

 wyjaśnia, że podział na ciała sprężyste, pla-

styczne i kruche jest podziałem nieostrym; po-

sługuje się pojęciem twardości minerałów 

 analizuje różnice w budowie mikroskopowej 

ciał stałych, cieczy i gazów; posługuje się poję-

ciem powierzchni swobodnej 

 analizuje różnice gęstości substancji w różnych 

stanach skupienia wynikające z budowy mikro-

skopowej ciał stałych, cieczy i gazów (analizuje 

zmiany gęstości przy zmianie stanu skupienia, 

zwłaszcza w przypadku przejścia z cieczy 

 Uczeń: 

 uzasadnia kształt spadającej kropli wody 

 projektuje i przeprowadza doświadczenia 

(inne niż opisane w podręczniku) wykazują-

ce cząsteczkową budowę materii 

 projektuje i wykonuje doświadczenie 

potwierdzające istnienie napięcia po-

wierzchniowego wody 

 projektuje i wykonuje doświadczenia 

wykazujące właściwości ciał stałych, cieczy 

i gazów 

 projektuje doświadczenia związane 

z wyznaczeniem gęstości cieczy oraz ciał 

stałych o regularnych i nieregularnych 

kształtach  

 rozwiązuje nietypowe (złożone) zadania, 

(lub problemy) dotyczące treści rozdziału: 

Właściwości i budowa materii 

(z zastosowaniem związku między siłą cięż-

kości, masą i przyspieszeniem grawitacyj-

nym (wzoru na ciężar) oraz związku gęsto-

ści z masą i objętością) 

 realizuje projekt: Woda – białe bogactwo 

(lub inny związany z treściami rozdziału: 
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gęstości z masą i objętością oraz jednostkę 

gęstości w układzie SI 

 posługuje się tabelami wielkości fizycznych 

w celu odszukania gęstości substancji; porów-

nuje gęstości substancji 

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków infor-

macje kluczowe 

 mierzy: długość, masę, objętość cieczy; wyzna-

cza objętość dowolnego ciała za pomocą cylin-

dra miarowego 

 przeprowadza doświadczenie (badanie zależ-

ności wskazania siłomierza od masy obciążni-

ków), korzystając z jego opisu; opisuje wyniki 

i formułuje wnioski 

 opisuje przebieg przeprowadzonych doświad-

czeń 

 opisuje budowę mikroskopową ciał stałych, cieczy 

i gazów (strukturę mikroskopową substancji 

w różnych jej fazach) 

 określa i porównuje właściwości ciał stałych, 

cieczy i gazów 

 analizuje różnice gęstości (ułożenia cząsteczek) 

substancji w różnych stanach skupienia wynikają-

ce z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy 

i gazów 

 stosuje do obliczeń związek między siłą ciężko-

ści,masą i przyspieszeniem grawitacyjnym  

 oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności danych 

 posługuje się pojęciem gęstości oraz jej 

jednostkami 

 stosuje do obliczeń związek gęstości z masą 

i objętością 

 wyjaśnia, dlaczego ciała zbudowane z różnych 

substancji mają różną gęstość 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

(mikro-, mili-, centy-, dm-, kilo-, mega-); przelicza 

jednostki: masy, ciężaru, gęstości 

 rozpoznaje zależność rosnącą bądź malejącą 

na podstawie danych (wyników doświadczenia); 

rozpoznaje proporcjonalność prostą oraz posługu-

je się proporcjonalnością prostą 

 wyodrębnia z tekstów lub rysunków informacje 

kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź proble-

mu  

 przeprowadza doświadczenia: 

 wykazanie cząsteczkowej budowy materii, 

 badanie właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, 

 wykazanie istnienia oddziaływań międzyczą-

steczkowych, 

 wyznaczanie gęstości substancji, z jakiej wyko-

w gaz, i wiąże to ze zmianami w strukturze mi-

kroskopowej) 

 wyznacza masę ciała za pomocą wagi labora-

toryjnej; szacuje rząd wielkości spodziewanego 

wyniku  

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie wpływu detergentu na napięcie 

powierzchniowe, 

 badanie, od czego zależy kształt kropli, 

korzystając z opisów doświadczeń i przestrze-

gając zasad bezpieczeństwa; formułuje wnioski 

 planuje doświadczenia związane 

z wyznaczeniem gęstości cieczy oraz ciał sta-

łych o regularnych i nieregularnych kształtach 

 szacuje wyniki pomiarów; ocenia wyniki do-

świadczeń, porównując wyznaczone gęstości 

z odpowiednimi wartościami tabelarycznymi 

 rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej 

złożone, ale typowe, dotyczące treści rozdzia-

łu: Właściwości i budowa materii 

(z zastosowaniem związku między siłą ciężko-

ści, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym 

(wzoru na ciężar) oraz ze związku gęstości 

z masą i objętością) 

Właściwości i budowa materii)) 
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nany jest przedmiot o kształcie regularnym za 

pomocą wagi i przymiaru lub o nieregularnym 

kształcie za pomocą wagi, cieczy i cylindra mia-

rowego oraz wyznaczanie gęstości cieczy za 

pomocą wagi i cylindra miarowego,  

korzystając z opisów doświadczeń i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; przedstawia wyniki 

i formułuje wnioski 

 opisuje przebieg doświadczenia; wyróżnia kluczo-

we kroki i sposób postępowania oraz wskazuje 

rolę użytych przyrządów 

 posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej; 

zapisuje wynik pomiaru wraz z jego jednostką oraz 

z uwzględnieniem informacji o niepewności 

 rozwiązuje typowe zadania lub problemy dotyczą-

ce treści rozdziału: Właściwości i budowa materii 

(stosuje związek między siłą ciężkości, masą 

i przyspieszeniem grawitacyjnym oraz korzysta ze 

związku gęstości z masą i objętością) 

III. HYDROSTATYKA I AEROSTATYKA 

Uczeń: 

 rozpoznaje i nazywa siły ciężkości i nacisku, 

podaje ich przykłady w różnych sytuacjach 

praktycznych (w otaczającej rzeczywistości); 

wskazuje przykłady z życia codziennego obra-

zujące działanie siły nacisku 

 rozróżnia parcie i ciśnienie 

 formułuje prawo Pascala, podaje przykłady 

jego zastosowania  

 wskazuje przykłady występowania siły wyporu 

w otaczającej rzeczywistości i życiu codzien-

nym 

 wymienia cechy siły wyporu, ilustruje graficz-

nie siłę wyporu 

 przeprowadza doświadczenia: 

Uczeń: 

 posługuje się pojęciem parcia (nacisku) 

 posługuje się pojęciem ciśnienia wraz z jego 

jednostką w układzie SI 

 posługuje się pojęciem ciśnienia w cieczach 

i gazach wraz z jego jednostką; posługuje się po-

jęciem ciśnienia hydrostatycznego 

i atmosferycznego 

 doświadczalnie demonstruje:  

 zależność ciśnienia hydrostatycznego 

od wysokości słupa cieczy, 

 istnienie ciśnienia atmosferycznego, 

 prawo Pascala, 

 prawo Archimedesa (na tej podstawie analizu-

je pływanie ciał) 

Uczeń: 

 wymienia nazwy przyrządów służących 

do pomiaru ciśnienia 

 wyjaśnia zależność ciśnienia atmosferycznego 

od wysokości nad poziomem morza 

 opisuje znaczenie ciśnienia hydrostatycznego 

i ciśnienia atmosferycznego w przyrodzie 

i w życiu codziennym 

  Ropisuje paradoks hydrostatyczny 

 opisuje doświadczenie Torricellego 

 opisuje zastosowanie prawa Pascala w prasie 

hydraulicznej i hamulcach hydraulicznych 

 wyznacza gęstość cieczy, korzystając z prawa 

Archimedesa 

 rysuje siły działające na ciało, które pływa 

Uczeń: 

 uzasadnia, kiedy ciało tonie, kiedy pływa 

częściowo zanurzone w cieczy i kiedy pływa 

całkowicie w niej zanurzone, korzystając 

z wzorów na siły wyporu i ciężkości oraz 

gęstość 

 rozwiązuje złożone, nietypowe zadania 

(problemy) dotyczące treści rozdziału: Hy-

drostatyka i aerostatyka 

(z wykorzystaniem: zależności między ci-

śnieniem, parciem i polem powierzchni, 

związku między ciśnieniem hydrostatycz-

nym a wysokością słupa cieczy i jej gęsto-

ścią, prawa Pascala, prawa Archimedesa, 

warunków pływania ciał) 
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 badanie zależności ciśnienia od pola po-

wierzchni, 

 badanie zależności ciśnienia hydrostatycz-

nego od wysokości słupa cieczy, 

 badanie przenoszenia w cieczy działającej 

na nią siły zewnętrznej, 

 badanie warunków pływania ciał,  

korzystając z opisów doświadczeń 

i przestrzegając zasad bezpieczeństwa, formu-

łuje wnioski 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

(mili-, centy-, kilo-, mega-) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje 

kluczowe 

 posługuje się prawem Pascala, zgodnie z którym 

zwiększenie ciśnienia zewnętrznego powoduje 

jednakowy przyrost ciśnienia w całej objętości 

cieczy lub gazu 

 wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady 

zjawisk opisywanych za pomocą praw i zależności 

dotyczących ciśnienia hydrostatycznego 

i atmosferycznego 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

(centy-, hekto-, kilo-, mega-); przelicza jednostki 

ciśnienia 

 stosuje do obliczeń:  

 związek między parciem a ciśnieniem, 

 związek między ciśnieniem hydrostatycznym 

a wysokością słupa cieczy i jej gęstością;  

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby 

cyfr znaczących wynikającej z danych  

 analizuje siły działające na ciała zanurzone 

w cieczach lub gazach, posługując się pojęciem 

siły wyporu i prawem Archimedesa  

 oblicza wartość siły wyporu dla ciał zanurzonych 

w cieczy lub gazie 

 podaje warunki pływania ciał: kiedy ciało tonie, 

kiedy pływa częściowo zanurzone w cieczy i kiedy 

pływa całkowicie zanurzone w cieczy 

 opisuje praktyczne zastosowanie prawa Archime-

desa i warunków pływania ciał; wskazuje przykła-

dy wykorzystywania w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym popular-

nonaukowych) dotyczących pływania ciał 

 wyodrębnia z tekstów lub rysunków informacje 

kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź proble-

mu  

 przeprowadza doświadczenia: 

w cieczy, tkwi w niej zanurzone lub tonie; wy-

znacza, rysuje i opisuje siłę wypadkową 

 wyjaśnia, kiedy ciało tonie, kiedy pływa czę-

ściowo zanurzone w cieczy i kiedy pływa cał-

kowicie w niej zanurzone na podstawie prawa 

Archimedesa, posługując się pojęciami siły 

ciężkości i gęstości 

 planuje i przeprowadza doświadczenie w celu 

zbadania zależności ciśnienia od siły nacisku 

i pola powierzchni; opisuje jego przebieg 

i formułuje wnioski 

 projektuje i przeprowadza doświadczenie 

potwierdzające słuszność prawa Pascala dla 

cieczy lub gazów, opisuje jego przebieg oraz 

analizuje i ocenia wynik; formułuje komunikat 

o swoim doświadczeniu 

 rozwiązuje typowe zadania obliczeniowe 

z wykorzystaniem warunków pływania ciał; 

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zacho-

waniem liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności danych  

 rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej 

złożone, ale typowe dotyczące treści rozdziału: 

Hydrostatyka i aerostatyka (z wykorzystaniem: 

zależności między ciśnieniem, parciem i polem 

powierzchni, prawa Pascala, prawa Archime-

desa) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów 

(w tympopularnonaukowych) dotyczących ci-

śnienia hydrostatycznego i atmosferycznego 

oraz prawa Archimedesa, a w szczególności 

informacjami pochodzącymi z analizy tekstu: 

Podciśnienie, nadciśnienie i próżnia 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym po-

pularnonaukowych) dotyczących wykorzy-

stywania prawa Pascala w otaczającej rze-

czywistości i w życiu codziennym 
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 wyznaczanie siły wyporu, 

 badanie, od czego zależy wartość siły wyporu 

i wykazanie, że jest ona równa ciężarowi wy-

partej cieczy,  

korzystając z opisów doświadczeń i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; zapisuje wynik pomiaru 

wraz z jego jednostką oraz z uwzględnieniem in-

formacji o niepewności; wyciąga wnioski 

i formułuje prawo Archimedesa  

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału: -Hydrostatyka 

i aerostatyka (z wykorzystaniem: zależności mię-

dzy ciśnieniem, parciem i polem powierzchni, 

związku między ciśnieniem hydrostatycznym 

a wysokością słupa cieczy i jej gęstością, prawa 

Pascala, prawa Archimedesa, warunków pływania 

ciał) 

IV. KINEMATYKA 

Uczeń: 

 wskazuje przykłady ciał będących w ruchu 

w otaczającej rzeczywistości 

 wyróżnia pojęcia toru i drogi i wykorzystuje je 

do opisu ruchu; podaje jednostkę drogi 

w układzie SI; przelicza jednostki drogi  

 odróżnia ruch prostoliniowy od ruchu krzywo-

liniowego; podaje przykłady ruchów: prostoli-

niowego i krzywoliniowego 

 nazywa ruchem jednostajnym ruch, w którym 

droga przebyta w jednostkowych przedziałach 

czasu jest stała; podaje przykłady ruchu jedno-

stajnego w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się pojęciem prędkości do opisu 

ruchu prostoliniowego; opisuje ruch jedno-

stajny prostoliniowy; podaje jednostkę pręd-

kości w układzie SI 

Uczeń: 

 wyjaśnia, na czym polega względność ruchu; 

podaje przykłady układów odniesienia 

 opisuje i wskazuje przykłady względności ruchu 

 oblicza wartość prędkości i przelicza jej jednostki; 

oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami za-

okrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczą-

cych wynikającej z dokładności pomiaru lub da-

nych 

 wyznacza wartość prędkości i drogę z wykresów 

zależności prędkości i drogi od czasu dla ruchu 

prostoliniowego odcinkami jednostajnego oraz 

rysuje te wykresy na podstawie podanych infor-

macji 

 rozpoznaje na podstawie danych liczbowych lub 

na podstawie wykresu, że w ruchu jednostajnym 

prostoliniowym droga jest wprost proporcjonalna 

Uczeń: 

 rozróżnia układy odniesienia: jedno-, dwu- 

i trójwymiarowy 

 planuje i przeprowadza doświadczenie w celu 

wyznaczenia prędkości z pomiaru czasu i drogi 

z użyciem przyrządów analogowych lub 

cyfrowych bądź programu do analizy 

materiałów wideo; szacuje rząd wielkości 

spodziewanego wyniku; zapisuje wyniki 

pomiarów wraz z ich jednostkami oraz 

z uwzględnieniem informacji o niepewności; 

opisuje przebieg doświadczenia i ocenia 

jego wyniki 

 sporządza wykresy zależności prędkości i drogi 

od czasu dla ruchu prostoliniowego odcinkami 

jednostajnego na podstawie podanych infor-

macji (oznacza wielkości i skale na osiach; za-

Uczeń: 

 planuje i demonstruje doświadczenie 

związane z badaniem ruchu z użyciem przy-

rządów analogowych lub cyfrowych, pro-

gramu do analizy materiałów wideo; opisu-

je przebieg doświadczenia, analizuje 

i ocenia wyniki 

  Ranalizuje wykres zależności prędkości 

od czasu dla ruchu prostoliniowego jedno-

stajnie przyspieszonego z prędkością po-

czątkową i na tej podstawie wyprowadza 

wzór na obliczanie drogi w tym ruchu 

 rozwiązuje nietypowe, złożone zada-

nia(problemy) dotyczące treści rozdziału: 

Kinematyka (z wykorzystaniem wzorów: 
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oraz związane z analizą wykresów zależno-
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 odczytuje prędkość i przebytą odległość 

z wykresów zależności drogi i prędkości 

od czasu 

 odróżnia ruch niejednostajny (zmienny) 

od ruchu jednostajnego; podaje przykłady ru-

chu niejednostajnego w otaczającej rzeczywi-

stości 

 rozróżnia pojęcia: prędkość chwilowa 

i prędkość średnia 

 posługuje się pojęciem przyspieszenia 

do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie 

przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego; 

podaje jednostkę przyspieszenia w układzie SI 

 odczytuje przyspieszenie i prędkość 

z wykresów zależności przyspieszenia 

i prędkości od czasu dla ruchu prostoliniowego 

jednostajnie przyspieszonego; rozpoznaje pro-

porcjonalność prostą 

 rozpoznaje zależność rosnącą na podstawie 

danych z tabeli lub na podstawie wykresu za-

leżności drogi od czasu w ruchu jednostajnie 

przyspieszonym 

 identyfikuje rodzaj ruchu na podstawie wykre-

sów zależności drogi, prędkości 

i przyspieszenia od czasu; rozpoznaje propor-

cjonalność prostą 

 odczytuje dane z wykresów zależności drogi, 

prędkości i przyspieszenia od czasu dla ruchów 

prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie 

przyspieszonego 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

(mili-, centy-, kilo-, mega-) oraz jednostki czasu 

(sekunda, minuta, godzina) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje 

kluczowe 

do czasu oraz posługuje się proporcjonalnością 

prostą 

 nazywa ruchem jednostajnie przyspieszonym 

ruch, w którym wartość prędkości rośniejednost-

kowych przedziałach czasu o tę samą wartość, 

a ruchem jednostajnie opóźnionym – ruch, 

w którym wartość prędkości maleje 

w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą 

wartość 

 oblicza wartość przyspieszenia wraz z jednostką; 

przelicza jednostki przyspieszenia  

 wyznacza zmianę prędkości dla ruchu prostoli-

niowego jednostajnie zmiennego (przyspieszone-

go lub opóźnionego); oblicza prędkość końcową 

w ruchu jednostajnie przyspieszonym 

 stosuje do obliczeń związek przyspieszenia ze 

zmianą prędkości i czasem, w którym ta zmiana 

nastąpiła (∆� = � ∙ ∆�); wyznacza prędkość koń-

cową  

 analizuje wykresy zależności drogi i prędkości 

od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajne-

go; porównuje ruchy na podstawie nachylenia 

wykresu zależności drogi od czasu do osi czasu 

 analizuje wykresy zależności prędkości 

i przyspieszenia od czasu dla ruchu prostolinio-

wego jednostajnie przyspieszonego; porównuje 

ruchy na podstawie nachylenia wykresu prędko-

ści do osi czasu 

 analizuje wykres zależności prędkości od czasu 

dla ruchu prostoliniowego jednostajnie opóźnio-

nego; oblicza prędkość końcową w tym ruchu 

 przeprowadza doświadczenia:  

 wyznaczanie prędkości ruchu pęcherzyka po-

wietrza w zamkniętej rurce wypełnionej wodą, 

 badanie ruchu staczającej się kulki, 

korzystając z opisów doświadczeń i przestrzegając 

znacza punkty i rysuje wykres; uwzględnia nie-

pewności pomiarowe) 

 wyznacza przyspieszenie z wykresów 

zależności prędkości od czasu dla 

ruchuprostoliniowego jednostajnie zmiennego 

(przyspieszonego lub opóźnionego) 

  Ropisuje zależność drogi od czasu w ruchu 

jednostajnie przyspieszonym, gdy prędkość 

początkowa jest równa zero; stosuje tę zależ-

ność do obliczeń 

 analizuje ruch ciała na podstawie filmu 

  Rposługuje się wzorem: � =
���

�
,Rwyznaczaprzyspieszenie ciała 

na podstawie wzoru � =
��

�� 

 wyjaśnia, że w ruchu jednostajnie przyspieszo-

nym bez prędkości początkowej odcinki drogi 

pokonywane w kolejnych sekundach mają się 

do siebie jak kolejne liczby nieparzyste 

 rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem 

wzorów R� =
���

�
 i � =

∆�

∆�
 

 analizuje wykresy zależnościRdrogi od czasu 

dla ruchu prostoliniowego jednostajnie przy-

spieszonego bez prędkości początkowej; po-

równuje ruchy na podstawie nachylenia wy-

kresu zależności drogi od czasu do osi czasu 

 wyjaśnia, że droga w dowolnym ruchu jest 

liczbowo równa polu pod wykresem zależności 

prędkości od czasu 

 sporządza wykresy zależności prędkości 

i przyspieszenia od czasu dla ruchu prostoli-

niowego jednostajnie przyspieszonego 

 rozwiązuje typowe zadania związane z analizą 

wykresów zależności drogi i prędkości 

od czasu dla ruchów prostoliniowych: jedno-

ści drogi i prędkości od czasu dla ruchów 

prostoliniowych: jednostajnego 

i jednostajnie zmiennego) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym po-

pularnonaukowych) dotyczących ruchu (np. 

urządzeń do pomiaru przyspieszenia)  

 realizuje projekt: Prędkość wokół nas (lub 

inny związany z treściami rozdziału Kinema-

tyka) 
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zasad bezpieczeństwa; zapisuje wyniki pomiarów 

i obliczeń w tabeli zgodnie z zasadami zaokrągla-

nia oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wy-

nikającej z dokładności pomiarów; formułuje 

wnioski  

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy 

związane z treścią rozdziału: Kinematyka (doty-

czące względności ruchu oraz z wykorzystaniem: 

zależności między drogą, prędkością i czasem 

w ruchu jednostajnym prostoliniowym, związku 

przyspieszenia ze zmianą prędkości i czasem, za-

leżności prędkości i drogi od czasu w ruchu pro-

stoliniowym jednostajnie przyspieszonym) 

stajnego i jednostajnie zmiennego 

 rozwiązuje bardziej złożone zadania (lub 

problemy) dotyczące treści rozdziału: Kinema-

tyka (z wykorzystaniem: zależności między 

drogą, prędkością i czasem w ruchu jednostaj-

nym prostoliniowym, związku przyspieszenia 

ze zmianą prędkości i czasem, zależności pręd-

kości i drogi od czasu w ruchu prostoliniowym 

jednostajnie zmiennym) 

V. DYNAMIKA 

Uczeń: 

 posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie 

siły jako działania skierowanego (wektor); 

wskazuje wartość, kierunek i zwrot wektora 

siły 

 wyjaśnia pojęcie siły wypadkowej; opisuje 

i rysuje siły, które się równoważą 

 rozpoznaje i nazywa siły oporów ruchu; podaje 

ich przykłady w otaczającej rzeczywistości 

 podaje treść pierwszej zasady dynamiki 

Newtona 

 podaje treść drugiej zasady dynamiki Newto-

na; definiuje jednostkę siły w układzie SI (1 N) 

i posługuje się jednostką siły 

 rozpoznaje i nazywa siły działające 

na spadające ciała (siły ciężkości i oporów ru-

chu) 

 podaje treść trzeciej zasady dynamiki Newtona 

 posługuje się pojęciem sił oporów ruchu; 

podaje ich przykłady w różnych sytuacjach 

praktycznych i opisuje wpływ na poruszające 

Uczeń: 

 wyznacza i rysuje siłę wypadkową sił 

o jednakowych kierunkach 

 wyjaśnia, na czym polega bezwładność ciał; 

wskazuje przykłady bezwładności w otaczającej 

rzeczywistości 

 posługuje się pojęciem masy jako miary bezwład-

ności ciał 

 analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierw-

szej zasady dynamiki 

 analizuje zachowanie się ciał na podstawie dru-

giej zasady dynamiki 

 opisuje spadek swobodny jako przykład ruchu 

jednostajnie przyspieszonego 

 porównuje czas spadania swobodnego 

i rzeczywistego różnych ciał z danej wysokości 

 opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując 

się trzecią zasadą dynamiki 

 opisuje zjawisko odrzutu i wskazuje jego przykła-

dy w otaczającej rzeczywistości 

Uczeń: 

  Rwyznacza i rysuje siłę wypadkową sił 

o różnych kierunkach 

  Rpodaje wzór na obliczanie siły tarcia 

 analizuje opór powietrza podczas ruchu spa-

dochroniarza 

 planuje i przeprowadza doświadczenia:  

 w celu zilustrowania I zasady dynamiki,  

 w celu zilustrowania II zasady dynamiki, 

 w celu zilustrowania III zasady dynamiki;  

 opisuje ich przebieg, formułuje wnioski 

 analizuje wyniki przeprowadzonych doświad-

czeń (oblicza przyspieszenia ze wzoru na drogę 

w ruchu jednostajnie przyspieszonym 

i zapisuje wyniki zgodnie z zasadami zaokrą-

glania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczą-

cych wynikającej z dokładności pomiaru; 

wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla prze-

biegu doświadczeń) 

 rozwiązuje bardziej złożone zadania (lub 

Uczeń: 

 rozwiązuje nietypowe złożone zadania, 

(problemy) dotyczące treści rozdziału: Dy-

namika (stosując do obliczeń związek mię-

dzy siłą i masą a przyspieszeniem oraz 

związek: ∆v = a ∙ ∆t) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstów (w tym popularnonauko-

wych) dotyczących przykładów wykorzy-

stania zasady odrzutu w przyrodzie 

i technice 
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się ciała 

 rozróżnia tarcie statyczne i kinetyczne 

 rozpoznaje zależność rosnącą bądź malejącą 

oraz proporcjonalność prostą na podstawie 

danych z tabeli; posługuje się proporcjonalno-

ścią prostą 

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie spadania ciał, 

 badanie wzajemnego oddziaływania ciał 

 badanie, od czego zależy tarcie,  

korzystając z opisów doświadczeń, przestrze-

gając zasad bezpieczeństwa; zapisuje wyniki 

i formułuje wnioski 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

(mili-, centy-, kilo-, mega-) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje 

kluczowe 

 analizuje i wyjaśnia wyniki przeprowadzonego 

doświadczenia; podaje przyczynę działania siły 

tarcia i wyjaśnia, od czego zależy jej wartość 

 stosuje pojęcie siły tarcia jako działania skiero-

wanego (wektor); wskazuje wartość, kierunek 

i zwrot siły tarcia 

 opisuje i rysuje siły działające na ciało wprawiane 

w ruch (lub poruszające się) oraz wyznacza 

i rysuje siłę wypadkową 

 opisuje znaczenie tarcia w życiu codziennym; 

wyjaśnia na przykładach, kiedy tarcie i inne opory 

ruchu są pożyteczne, a kiedy niepożądane oraz 

wymienia sposoby zmniejszania lub zwiększania 

oporów ruchu (tarcia) 

 stosuje do obliczeń:  

 związek między siłą i masą a przyspieszeniem, 

 związek między siłą ciężkości, masą 

i przyspieszeniem grawitacyjnym; 

oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami za-

okrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczą-

cych wynikającej z danych 

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie bezwładności ciał,  

 badanie ruchu ciała pod wpływem działania sił, 

które się nie równoważą, 

 demonstracja zjawiska odrzutu,  

korzystając z opisów doświadczeń i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; zapisuje wyniki pomiarów 

wraz z ich jednostkami orazz uwzględnieniem 

informacji o niepewności, analizuje je i formułuje 

wnioski  

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału: Dynamika 

(z wykorzystaniem: pierwszej zasady dynamiki 

Newtona, związku między siłą i masą 

a przyspieszeniem oraz zadania dotyczące swo-

problemy) dotyczące treści rozdziału: Dynami-

ka(z wykorzystaniem: pierwszej zasady dyna-

miki Newtona, związku między siłą i masą 

a przyspieszeniem i związku przyspieszenia ze 

zmianą prędkości i czasem, w którym ta zmia-

na nastąpiła () oraz dotyczące: swobodnego 

spadania ciał, wzajemnego oddziaływania ciał, 

występowania oporów ruchu) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstów (w tym popularnonauko-

wych) dotyczących: bezwładności ciał, spada-

nia ciał, występowania oporów ruchu, 

a w szczególności tekstu: Czy opór powietrza 

zawsze przeszkadza sportowcom 
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bodnego spadania ciał, wzajemnego oddziaływa-

nia ciał i występowania oporów ruchu 

VI. PRACA, MOC, ENERGIA 

Uczeń: 

 posługuje się pojęciem energii, podaje przy-

kłady różnych jej form 

 odróżnia pracę w sensie fizycznym od pracy 

w języku potocznym; wskazuje przykłady wy-

konania pracy mechanicznej w otaczającej rze-

czywistości 

 podaje wzór na obliczanie pracy, gdy kierunek 

działającej na ciało siły jest zgodny 

z kierunkiem jego ruchu 

 rozróżnia pojęcia: praca i moc; odróżnia moc 

w sensie fizycznym od mocy w języku potocz-

nym; wskazuje odpowiednie przykłady 

w otaczającej rzeczywistości 

 podaje i opisuje wzór na obliczanie mocy 

(iloraz pracy i czasu, w którym praca została 

wykonana) 

 rozróżnia pojęcia: praca i energia; wyjaśnia 

co rozumiemy przez pojęcie energii oraz kiedy 

ciało zyskuje energię, a kiedy ją traci; wskazuje 

odpowiednie przykłady w otaczającej rzeczy-

wistości 

 posługuje się pojęciem energii potencjalnej 

grawitacji (ciężkości) i potencjalnej sprężysto-

ści wraz z ich jednostką w układzie SI 

 posługuje się pojęciami siły ciężkości i siły 

sprężystości 

 posługuje się pojęciem energii kinetycznej; 

wskazuje przykłady ciał posiadających energię 

kinetyczną w otaczającej rzeczywistości 

 wymienia rodzaje energii mechanicznej; 

Uczeń: 

 posługuje się pojęciem pracy mechanicznej wraz 

z jej jednostką w układzie SI; wyjaśnia, kiedy zo-

stała wykonana praca 1 J 

 posługuje się pojęciem oporów ruchu 

 posługuje się pojęciem mocy wraz z jej jednostką 

w układzie SI; wyjaśnia, kiedy urządzenie ma moc 

1 W; porównuje moce różnych urządzeń  

 wyjaśnia, kiedy ciało ma energię potencjalną 

grawitacji, a kiedy ma energię potencjalną sprę-

żystości; opisuje wykonaną pracę jako zmianę 

energii 

 opisuje przemiany energii ciała podniesionego 

na pewną wysokość, a następnie upuszczonego 

 wykorzystuje zasadę zachowania energii do opisu 

zjawisk 

 podaje i opisuje zależność przyrostu energii 

potencjalnej grawitacji ciała od jego masy 

i wysokości, na jaką ciało zostało podniesione 

(∆� = � ∙ � ∙ ℎ) 

 opisuje i wykorzystuje zależność energii kinetycz-

nej ciała od jego masy i prędkości; podaje wzór 

na energię kinetyczną i stosuje go do obliczeń 

 opisuje związek pracy wykonanej podczas zmiany 

prędkości ciała ze zmianą energii kinetycznej ciała 

(opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii); 

wyznacza zmianę energii kinetycznej 

 wykorzystuje zasadę zachowania energii 

 do opisu zjawisk oraz wskazuje ich przykłady 

w otaczającej rzeczywistości 

 stosuje do obliczeń:  

Uczeń: 

 wyjaśnia kiedy, mimo działającej na ciało siły, 

praca jest równa zero; wskazuje odpowiednie 

przykłady w otaczającej rzeczywistości 

  Rwyjaśnia sposób obliczania pracy, gdy kieru-

nek działającej na ciało siły nie jest zgodny 

z kierunkiem jego ruchu  

  Rwyjaśnia, co to jest koń mechaniczny (1 KM) 

 podaje, opisuje i stosuje wzór na obliczanie 

mocy chwilowej (� = � ∙ �) 

 wyznacza zmianę energii potencjalnej grawita-

cji ciała podczas zmiany jego wysokości (wy-

prowadza wzór) 

 wyjaśnia, jaki układ nazywa się układem 

izolowanym; podaje zasadę zachowania ener-

gii 

 planuje i przeprowadza doświadczenia zwią-

zane z badaniem, od czego zależy energia po-

tencjalna sprężystości i energia kinetyczna; 

opisuje ich przebieg i wyniki, formułuje wnio-

ski 

 rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej 

złożone (w tym umiarkowanie trudne zadania 

obliczeniowe) dotyczące treści rozdziału: Pra-

ca, moc, energia (z wykorzystaniem: związku 

pracy z siłą i drogą, na jakiej została wykonana, 

związku mocy z pracą i czasem, w którym zo-

stała wykonana, związku wykonanej pracy ze 

zmianą energii, zasady zachowania energii 

mechanicznej oraz wzorów na energię poten-

cjalną grawitacji i energię kinetyczną) 

Uczeń: 

  Rwykazuje, że praca wykonana podczas 

zmiany prędkości ciała jest równa zmianie 

jego energii kinetycznej (wyprowadza wzór) 

 rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe:  

 dotyczące energii i pracy (wykorzystujeR-

geometryczną interpretację pracy) oraz 

mocy; 

 z wykorzystaniem zasady zachowania 

energii mechanicznej oraz wzorów 

na energię potencjalną grawitacji 

i energię kinetyczną; 

szacuje rząd wielkości spodziewanego wy-

niku i na tej podstawie ocenia wyniki obli-

czeń 

 rozwiązuje nietypowe zadania (problemy) 

dotyczące treści rozdziału: Praca, moc, 

energia 

 realizuje projekt: Statek parowy (lub inny 

związany z treściami rozdziału: Praca, moc, 

energia) 
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 wskazuje przykłady przemian energii mecha-

nicznej w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się pojęciem energii mechanicznej 

jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej; 

podaje zasadę zachowania energii mechanicz-

nej 

 doświadczalnie bada, od czego zależy energia 

potencjalna ciężkości, korzystając z opisu do-

świadczenia i przestrzegając zasad bezpieczeń-

stwa; opisuje wyniki i formułuje wnioski 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

oraz jednostki czasu 

 wyodrębnia z prostych tekstów i rysunków 

informacje kluczowe 

 związek pracy z siłą i drogą, na jakiej została 

wykonana, 

 związek mocy z pracą i czasem, w którym zo-

stała wykonana, 

 związek wykonanej pracy ze zmianą energii 

oraz wzory na energię potencjalną grawitacji 

i energię kinetyczną, 

 zasadę zachowania energii mechanicznej,  

 związek między siłą ciężkości, masą 

i przyspieszeniem grawitacyjnym; 

wykonuje obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby 

cyfr znaczących wynikającej z danych 

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału: Praca, moc, energia 

(z wykorzystaniem: związku pracy z siłą i drogą, 

na jakiej została wykonana, związku mocy z pracą 

i czasem, w którym została wykonana, związku 

wykonanej pracy ze zmianą energii, wzorów 

na energię potencjalną grawitacji i energię kine-

tyczną oraz zasady zachowania energii mecha-

nicznej)  

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków informa-

cje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź pro-

blemu 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstów (w tym popularnonauko-

wych) dotyczących: energii i pracy, mocy róż-

nych urządzeń, energii potencjalnej 

i kinetycznej oraz zasady zachowania energii 

mechanicznej 

VII. TERMODYNAMIKA 

Uczeń: 

 posługuje się pojęciem energii kinetycznej; 

opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii 

 posługuje się pojęciem temperatury 

 podaje przykłady zmiany energii wewnętrznej 

spowodowanej wykonaniem pracy lub prze-

pływem ciepła w otaczającej rzeczywistości 

 podaje warunek i kierunek przepływu ciepła; 

Uczeń: 

 wykonuje doświadczenie modelowe (ilustracja 

zmiany zachowania się cząsteczek ciała stałego 

w wyniku wykonania nad nim pracy), korzystając 

z jego opisu; opisuje wyniki doświadczenia 

 posługuje się pojęciem energii wewnętrznej; 

określa jej związek z liczbą cząsteczek, z których 

zbudowane jest ciało; podaje jednostkę energii 

Uczeń: 

 wyjaśnia wyniki doświadczenia modelowego 

(ilustracja zmiany zachowania się cząsteczek 

ciała stałego w wyniku wykonania nad nim 

pracy)  

 wyjaśnia związek między energią kinetyczną 

cząsteczek i temperaturą 

  Ropisuje możliwość wykonania pracy kosztem 

Uczeń: 

 projektuje i przeprowadza doświadczenie 

w celu wyznaczenia ciepła właściwego do-

wolnego ciała; opisuje je i ocenia 

  Rsporządza i analizuje wykres zależności 

temperatury od czasu ogrzewania lub ozię-

biania dla zjawiska topnienia lub krzepnię-

cia na podstawie danych (opisuje osie ukła-
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stwierdza, że ciała o równej temperaturze po-

zostają w stanie równowagi termicznej 

 rozróżnia materiały o różnym przewodnictwie; 

wskazuje przykłady w otaczającej rzeczywisto-

ści 

 wymienia sposoby przekazywania energii 

w postaci ciepła; wskazuje odpowiednie przy-

kłady w otaczającej rzeczywistości 

 informuje o przekazywaniu ciepła przez pro-

mieniowanie; wykonuje i opisuje doświadcze-

nie ilustrujące ten sposób przekazywania cie-

pła 

 posługuje się tabelami wielkości fizycznych 

w celu odszukania ciepła właściwego; porów-

nuje wartości ciepła właściwego różnych sub-

stancji 

 rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia: 

topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, 

sublimację, resublimację oraz wskazuje przy-

kłady tych zjawisk w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się tabelami wielkości fizycznych 

w celu odszukania temperatury topnienia 

i temperatury wrzenia orazRciepła topnienia 

i Rciepła parowania; porównuje te wartości dla 

różnych substancji 

 doświadczalnie demonstruje zjawisko topnie-

nia 

 wyjaśnia, od czego zależy szybkość parowania 

 posługuje się pojęciem temperatury wrzenia 

 przeprowadza doświadczenia:  

 obserwacja zmian temperatury ciał 

w wyniku wykonania nad nimi pracy lub 

ogrzania, 

 badanie zjawiska przewodnictwa cieplnego, 

 obserwacja zjawiska konwekcji,  

 obserwacja zmian stanu skupienia wody, 

wewnętrznej w układzie SI 

 wykazuje, że energię układu (energię we-

wnętrzną) można zmienić, wykonując nad nim 

pracę 

 określa temperaturę ciała jako miarę średniej 

energii kinetycznej cząsteczek, z których ciało jest 

zbudowane  

 analizuje jakościowo związek między 

 temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu 

chaotycznego) cząsteczek 

 posługuje się skalami temperatur (Celsjusza, 

Kelvina, Fahrenheita); wskazuje jednostkę tempe-

ratury w układzie SI; podaje temperaturę zera 

bezwzględnego 

 przelicza temperaturę w skali Celsjusza 

na temperaturę w skali Kelvina i odwrotnie 

 posługuje się pojęciem przepływu ciepła jako 

przekazywaniem energii w postaci ciepła oraz 

jednostką ciepła w układzie SI 

 wykazuje, że nie następuje przekazywanie energii 

w postaci ciepła (wymiana ciepła) między ciałami 

o tej samej temperaturze 

 wykazuje, że energię układu (energię we-

wnętrzną) można zmienić, wykonując nad nim 

pracę lub przekazując energię w postaci ciepła  

 analizuje jakościowo zmiany energii wewnętrznej 

spowodowane wykonaniem pracy i przepływem 

ciepła 

 podaje treść pierwszej zasady termodynamiki 

(∆� = � + �) 

 doświadczalnie bada zjawisko przewodnictwa 

cieplnego i określa, który z badanych materiałów 

jest lepszym przewodnikiem ciepła (planuje, 

przeprowadza i opisuje doświadczenie) 

 opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego oraz 

rolę izolacji cieplnej 

energii wewnętrznej; podaje przykłady prak-

tycznego wykorzystania tego procesu 

 wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku przewod-

nictwa cieplnego oraz rolę izolacji cieplnej 

 uzasadnia, odwołując się do wyników do-

świadczenia, że przyrost temperatury ciała jest 

wprost proporcjonalny do ilościpobranego 

przez ciało ciepła oraz, że ilość pobranego 

przez ciało ciepła do uzyskania danego przyro-

stu temperatury jest wprost proporcjonalna 

do masy ciała 

 wyprowadza wzór potrzebny do wyznaczenia 

ciepła właściwego wody z użyciem czajnika 

elektrycznego lub grzałki o znanej mocy 

  Rrysuje wykres zależności temperatury 

od czasu ogrzewania lub oziębiania odpowied-

nio dla zjawiska topnienia lub krzepnięcia 

na podstawie danych 

  Rposługuje się pojęciem ciepła topnienia wraz 

z jednostką w układzie SI; podaje wzór 

na ciepło topnienia 

 wyjaśnia, co dzieje się z energią pobieraną (lub 

oddawaną) przez mieszaninę substancji 

w stanie stałym i ciekłym (np. wody i lodu) 

podczas topnienia (lub krzepnięcia) w stałej 

temperaturze 

  Rposługuje się pojęciem ciepła parowania wraz 

z jednostką w układzie SI; podaje wzór 

na ciepło parowania 

  Rwyjaśnia zależność temperatury wrzenia 

od ciśnienia 

 przeprowadza doświadczenie ilustrujące 

wykonanie pracy przez rozprężający się gaz, 

korzystając z opisu doświadczenia 

i przestrzegając zasad bezpieczeństwa; anali-

zuje wyniki doświadczenia i formułuje wnioski 

du współrzędnych, uwzględnia niepewności 

pomiarów) 

 rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe 

związane ze zmianą energii wewnętrznej 

oraz z wykorzystaniem pojęcia ciepła wła-

ściwego; szacuje rząd wielkości spodziewa-

nego wyniku i na tej podstawie ocenia wy-

niki obliczeń 

 rozwiązuje nietypowe zadania (problemy) 

dotyczące treści rozdziału: Termodynamika 
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 obserwacja topnienia substancji,  

korzystając z opisów doświadczeń 

i przestrzegając zasad bezpieczeństwa; zapisu-

je wyniki obserwacji i formułuje wnioski 

 rozwiązuje proste, nieobliczeniowe zadania 

dotyczące treści rozdziału: Termodynamika – 

związane z energią wewnętrzną i zmianami 

stanów skupienia ciał: topnieniem lub krzep-

nięciem, parowaniem (wrzeniem) lub skrapla-

niem 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

oraz jednostki czasu 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje 

kluczowe 

 opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji 

 stwierdza, że przyrost temperatury ciała jest 

wprost proporcjonalny do ilości pobranego przez 

ciało ciepła oraz, że ilość pobranego przez ciało 

ciepła do uzyskania danego przyrostu temperatu-

ry jest wprost proporcjonalna do masy ciała 

 wyjaśnia, co określa ciepło właściwe; posługuje 

się pojęciem ciepła właściwego wraz z jego jed-

nostką w układzie SI 

 podaje i opisuje wzór na obliczanie ciepła właści-

wego(� =
�

�∙∆�
) 

 wyjaśnia, jak obliczyć ilość ciepła pobranego 

(oddanego) przez ciało podczas ogrzewania 

(oziębiania); podaje wzór (� = � ∙ � ∙ ∆�) 

 doświadczalnie wyznacza ciepło właściwe wody 

z użyciem czajnika elektrycznego lub grzałki 

o znanej mocy, termometru, cylindra miarowego 

lub wagi (zapisuje wyniki pomiarów wraz z ich 

jednostkami oraz z uwzględnieniem informacji 

o niepewności; oblicza i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby 

cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomia-

rów, ocenia wynik) 

 opisuje jakościowo zmiany stanów skupienia: 

topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, 

sublimację, resublimację 

 analizuje zjawiska: topnienia i krzepnięcia, subli-

macji i resublimacji, wrzenia i skraplania jako pro-

cesy, w których dostarczanie energii w postaci 

ciepła nie powoduje zmiany temperatury  

 wyznacza temperaturę:  

 topnienia wybranej substancji (mierzy czas 

i temperaturę, zapisuje wyniki pomiarów wraz 

z ich jednostkami i z uwzględnieniem informa-

cji o niepewności),  

 wrzenia wybranej substancji, np. wody  

 planuje i przeprowadza doświadczenie w celu 

wykazania, że do uzyskania jednakowego przy-

rostu temperatury różnych substancji o tej 

samej masie potrzebna jest inna ilość ciepła; 

opisuje przebieg doświadczenia i ocenia je 

 rozwiązuje bardziej złożone zadania lub pro-

blemy (w tym umiarkowanie trudne zadania 

obliczeniowe) dotyczące treści rozdziału: Ter-

modynamika (związane z energią wewnętrzną 

i temperaturą, zmianami stanu skupienia ciał, 

wykorzystaniem pojęcia ciepła właściwego 

i zależności � = � ∙ � ∙ ∆� oraz wzorów 

na Rciepło topnienia i Rciepło parowania) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstów (w tym popularnonauko-

wych) dotyczących:  

 energii wewnętrznej i temperatury, 

 wykorzystania (w przyrodzie i w życiu co-

dziennym) przewodnictwa cieplnego (prze-

wodników i izolatorów ciepła), 

 zjawiska konwekcji (np. prądy konwekcyj-

ne),  

 promieniowania słonecznego (np. kolektory 

słoneczne), 

 pojęcia ciepła właściwego (np. znaczenia 

dużej wartości ciepła właściwego wody 

i jego związku z klimatem),  

 zmian stanu skupienia ciał,  

a wszczególności tekstu: Dom pasywny, czyli 

jak zaoszczędzić na ogrzewaniu i klimatyzacji 

(lub innego tekstu związanego z treściami roz-

działu: Termodynamika) 
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 porównuje topnienie kryształów i ciał bezposta-

ciowych 

 na schematycznym rysunku (wykresie) ilustruje 

zmiany temperatury w procesie topnienia dla ciał 

krystalicznych i bezpostaciowych 

 doświadczalnie demonstruje zjawiska wrzenia 

i skraplania 

 przeprowadza doświadczenia:  

 badanie, od czego zależy szybkość parowania,  

 obserwacja wrzenia, 

korzystając z opisów doświadczeń i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; zapisuje wyniki i formułuje 

wnioski  

 rozwiązuje proste zadania (w tym obliczeniowe) 

lub problemy dotyczące treści rozdziału: Termo-

dynamika (związane z energią wewnętrzną 

i temperaturą, przepływem ciepła oraz 

z wykorzystaniem: związków ∆� = � i ∆� = �, 

zależności  Q = c ∙ m ∙ ∆T oraz wzorów na Rciepło 

topnienia i Rciepło parowania); wykonuje oblicze-

nia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrą-

glania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących 

wynikającej z dokładności danych 

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków informa-

cje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź pro-

blemu 
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I. ELEKTROSTATYKA 

Uczeń: 

• informuje, czym zajmuje się ele-ktrostatyka; 
wskazuje przykłady elektryzowania ciał 
w otaczającej rzeczywistości 

• posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego; 
rozróżnia dwa rodzaje ładunków elektrycznych 
(dodatnie i ujemne) 

• wyjaśnia, z czego składa się atom; przedstawia 
model budowy atomu na schematycznym ry-
sunku 

• posługuje się pojęciami: przewodni-ka jako 
substancji, w której łatwo mogą się przemiesz-
czać ładunki elektryczne, i izolatora jako sub-
stan-cji, w której ładunki elektryczne nie mogą 
się przemieszczać 

• odróżnia przewodniki od izolatorów; wskazuje 
ich przykłady 

• posługuje się pojęciem układu izolowanego; 
podaje zasadę zachowania ładunku elektrycz-
nego 

• wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje 
kluczowe dla opisywane-go zjawiska lub pro-
blemu 

• współpracuje w zespole podczas przeprowa-
dzania obserwacji i do-świadczeń, przestrzega-
jąc zasad bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) zadania 
dotyczące treści rozdziału Elektrostatyka 

Uczeń: 

• doświadczalnie demonstruje zjawiska elektry-

zowania przez potarcie lub dotyk oraz wza-

jemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych 

• opisuje sposoby elektryzowania ciał przez 

potarcie i dotyk; informuje, że te zjawiska po-

legają na przemieszczaniu się elektronów; ilu-

struje to na przykładach 

• opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków 

jednoimiennych i różnoimien-nych; podaje 

przykłady oddziaływań elektrostatycznych 

w otaczającej rzeczy-wistości i ich zastosowań 

(poznane na lekcji) 

• posługuje się pojęciem ładunku elementarne-

go; podaje symbol ładunku elementarnego 

oraz wartość: e ≈ 1,6 · 10–19C 

• posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego jako 

wielokrotności ładunku elementarnego; stosuje 

jednostkę ładunku (1 C) 

• wyjaśnia na przykładach, kiedy ciało jest nała-

dowane dodatnio, a kiedy jest nałado-wane 

ujemnie 

• posługuje się pojęciem jonu; wyjaśnia, kiedy 

powstaje jon dodatni, a kiedy – jon ujemny 

• doświadczalnie odróżnia przewodniki od 

izolatorów; wskazuje ich przykłady 

• informuje, że dobre przewodniki elektry-

czności są również dobrymi przewodnikami 

ciepła; wymienia przykłady zastosowań prze-

wodników i izolatorów w otaczającej rzeczywi-

stości 

• stosujezasadęzachowaniaładunkuelektryczneg

o 

• opisuje budowę oraz zasadę działania elektro-

skopu; posługuje się elektroskopem 

Uczeń: 

• wskazuje przykłady oddziaływań elektro-
statycznych w otaczającej rzeczywistości i ich 
zastosowań (inne niż poznane na lekcji) 

• opisuje budowę i zastosowanie maszyny 
elektrostatycznej 

• porównuje oddziaływania elektrostaty-czne 
i grawitacyjne 

• wykazuje, że 1 C jest bardzo dużym ładunkiem 
elektrycznym (zawiera 
6,24 · 1018ładunków elementarnych: 
1 C = 6,24 · 1018e) 

• Ranalizujetzw. szeregtryboelektryczny 

• rozwiązuje zadania z wykorzystaniem zależno-
ści, że każdy ładunek elektryczny jest wielo-
krotnością ładunku elementarne-go; przelicza 
podwielokrotności, przepro-wadza obliczenia 
i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrągla-
nia, z zachowaniem liczby cyfr znaczących wy-
nikającej z danych 

• posługuje się pojęciem elektronów swobod-
nych; wykazuje, że w metalach znajdują się 
elektrony swobodne, a w izo-latorach elektro-
ny są związane z atoma-mi; na tej podstawie 
uzasadnia podział substancji na przewodniki 
i izolatory 

• wyjaśnia wyniki obserwacji przeprowadzo-
nych doświadczeń związanych z elektry-
zowaniem przewodników; uzasadnia na przy-
kładach, że przewodnik można naelektryzować 
wtedy, gdy odizoluje się go od ziemi 

• wyjaśnia, na czym polega uziemienie ciała 

naelektryzowanego i zobojętnienie zgroma-

dzonego na nim ładunku elektrycznego 

• opisuje działanie i zastosowanie pioruno-

chronu 

• projektujei przeprowadza: 

Uczeń: 

• Rposługuje się pojęciem dipolu elektrycznego 
do wyjaśnienia skutków indukcji elektrosta-
tycznej 

• realizuje własny projekt dotyczący treści roz-
działu Elektrostatyka 

• rozwiązuje zadania złożone, nietypowe, doty-
czące treści rozdziału Elektrostatyka 
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• opisuje przemieszczanie się ładunków 

w przewodnikach pod wpływem oddziaływa-

nia ładunku zewnętrznego (indukcja elektro-

statyczna) 

• podaje przykłady skutków i wykorzystania 

indukcji elektrostatycznej 

• przeprowadzadoświadczenia: 

- doświadczenie ilustrujące elektryzowanie 

ciał przez pocieranie oraz oddziaływanie ciał 

naelektryzowanych, 

- doświadczenie wykazujące, że przewo-dnik 

można naelektryzować, 

- elektryzowanie ciał przez zbliżenie ciała na-

elektryzowanego, 

korzystając z ich opisów i przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa; opisuje przebieg przeprowa-

dzonego doświadczenia (wyróż-nia kluczowe 

kroki i sposób postępowania, wyjaśnia rolę 

użytych przyrządów, przedstawia wyniki 

i formułuje wnioski na podstawie tych wyni-

ków) 

• rozwiązuje proste zadania dotyczące treści 

rozdziałuElektrostatyka 

- doświadczenie ilustrujące właściwości ciał 

naelektryzowanych, 

- doświadczenie ilustrujące skutki indukcji 

elektrostatycznej, 

krytycznie ocenia ich wyniki; wskazuje czynniki 

istotne i nieistotne dla wyników doświadczeń; 

formułuje wnioski na podstawie wyników do-

świadczeń 

• rozwiązuje zadania bardziej złożone, ale typo-

we, dotyczące treści rozdziału Elektrostatyka 

• posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym popu-

larnonaukowych) dotyczących treści rozdziału 

Elektrostatyka (w szczególności tekstu: Gdzie 

wykorzystuje się elektryzowanie ciał) 

 

II. PRĄD ELEKTRYCZNY 

Uczeń: 

• określa umowny kierunek przepływu prądu 
elektrycznego 

• przeprowadza doświadczenie modelowe ilustru-
jące, czym jest natężenie prądu, korzystając z jego 

opisu 

• posługuje się pojęciem natężenia prądu wraz 

z jego jednostką (1 A) 

• posługuje się pojęciem obwodu elektrycznego; 

podaje warunki przepływu prądu elektrycznego 

w obwodzie elektrycznym 

Uczeń: 

• posługuje się pojęciem napięcia elektrycznego 
jako wielkości określającej ilość energii potrzeb-

nej do przeniesienia jednostkowego ładunku 
w obwodzie; stosuje jednostkę napięcia (1 V) 

• opisuje przepływ prądu w obwodach jako ruch 
elektronów swobodnych albo jonów 
w przewodnikach 

• stosuje w obliczeniach związek między natęże-

niem prądu a ładunkiem i czasem jego przepływu 

przez poprzeczny przekrój przewodnika 

• rozróżnia sposoby łączenia elementów obwodu elek-

Uczeń: 

• porównuje oddziaływania elektro-statyczne 
i grawitacyjne 

• Rporównuje ruch swobodnych elektronów 
w przewodniku z ruchem elektronów wtedy, gdy 

do końców przewodnika podłączymy źródło na-
pięcia 

• Rrozróżnia węzły i gałęzie; wskazuje je 
w obwodzie elektrycznym 

• doświadczalnie wyznacza opór przewodnika przez 

pomiary napięcia na jego końcach oraz natężenia 

płynącego przezeń prądu; zapisuje wyniki pomia-

Uczeń: 

• Rprojektuje i przeprowadza doświad-czenie (inne niż 

opisane w podrę-czniku) wykazujące zależność 

� = �
�

�
; krytycznie ocenia jego wynik; wskazuje 

czynniki istotne i nieistotne dlajego wyniku; for-

mułuje wnioski 

• sporządza wykres zależności natężenia prądu od 
przyłożonego napięcia I(U) 

• Rilustruje na wykresie zależność napięcia od 
czasu w przewodach doprowadzających prąd do 



• wymienia elementy prostego obwo-du elektrycz-

nego: źródło energii elektrycznej, odbiornik (np. 

żarówka, opornik), przewody, wyłącznik, mierniki 

(amperomierz, woltomierz); rozróżnia symbole 

graficzne tych elementów 

• wymienia przyrządy służące do pomiaru napięcia 

elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego; 

wyjaśnia, jak włącza się je do obwodu elektrycz-

nego (ampero-mierz szeregowo, woltomierz 

równolegle) 

• wymienia formy energii, na jakie jest zamieniana 

energia elektryczna; wymienia źródła energii 

elektrycznej i odbiorniki; podaje ich przykłady 

• wyjaśnia, na czym polega zwarcie; opisuje rolę 

izolacji i bezpieczników przeciążeniowych 

w domowej sieci elektrycznej 

• opisuje warunki bezpiecznego korzystania 

z energii elektrycznej 

• wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków informa-

cje kluczowe dla opisywanego zjawiska lub pro-

blemu 

• rozpoznaje zależność rosnącą bądź malejącą na 

podstawie danych z tabeli lub na podstawie wy-

kresu 

• współpracuje w zespole podczas przeprowadza-

nia obserwacji i do-świadczeń, przestrzegając za-

sad bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) zadania doty-
czące treści rozdziału Prąd elektryczny 

trycznego: szeregowy i równoległy 

• rysuje schematy obwodów elektrycznych składa-

jących się z jednego źródła energii, jednego od-

biornika, mierników i wyłączni-ków; posługuje się 

symbolami graficznymi tych elementów 

• posługuje się pojęciem oporu elektry-cznego jako 

własnością przewodnika; posługuje się jednostką 

oporu (1 Ω). 

• stosuje w obliczeniach związek między napięciem 

a natężeniem prądu i oporem elektrycznym 

• posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu elek-

trycznego wraz z ich jednostkami; stosuje 

w obliczeniach związek między tymi wielkościami 

oraz wzory na pracę i moc prądu elektrycznego 

• przelicza energię elektryczną wyrażoną 

w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie; obli-

cza zużycie energii elektrycznej dowolnego od-

biornika 

• posługuje się pojęciem mocy znamionowej; analizuje 

i porównuje dane na tabliczkach znamionowych różnych 

urządzeń elektrycznych 

• wyjaśnia różnicę między prądem stałym i przemiennym; 

wskazuje baterię, akumulator i zasilacz jako źródła stałe-

go napięcia; odróżnia to napięcie od napięcia 

w przewodach doprowadzających prąd do mieszkań 

• opisuje skutki działania prądu na organizm czło-

wieka i inne organizmy żywe; wskazuje zagroże-

nia porażeniem prądem elektry-cznym; podaje 

podstawowe zasady udzie- lania pierwszej pomo-

cy 

• opisuje skutki przerwania dostaw energii elek-
trycznej do urządzeń o kluczowym znaczeniu oraz 
rolę zasilania awaryjnego 

• przeprowadzadoświadczenia: 

- doświadczenie wykazujące przepływ ładunków 
przez przewodniki, 

- łączy według podanego schematu obwód elek-
tryczny składający się ze źródła (baterii), od-
biornika (żarówki), amperomierza 
i woltomierza, 

- bada zależność natężenia prądu od rodzaju 

rów wraz z ich jednostkami, z uwzględnieniem 

informacji o niepewności; przeprowadza oblicze-

nia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrą-

glania, z zachowaniem liczby cyfr znaczących wy-

nikającej z dokładności pomiarów 

• Rstosuje w obliczeniach zależność oporu elek-

trycznego przewodnika od jego długości, pola 

przekroju poprzecznego i rodzaju materiału, 

z jakiego jest wykonany; przeprowadza obliczenia 

i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania, 

z zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności danych 

• Rposługuje się pojęciem oporu właściwe-go oraz 

tabelami wielkości fizycznych w celu odszukania 

jego wartości dla danej substancji; analizuje 

i porównuje wartości oporu właściwego różnych 

substancji 

• Ropisuje zależność napięcia od czasu 

w przewodach doprowadzających prąd do miesz-

kań; posługuje się pojęciem napięcia skuteczne-

go; wyjaśnia rolę zasilaczy 

• stwierdza, że elektrownie wytwarzają prąd prze-

mienny, który do mieszkań jest dostarczany pod 

napięciem 230 V 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej złożo-

ne, dotyczące treści rozdziału Prąd elektryczny 

• posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym popular-

nonaukowych) dotyczących treści rozdziału Prąd 

elektryczny 

• realizuje projekt: Żarówka czy świetlówka (opisa-
ny w podręczniku) 

mieszkań 

• rozwiązuje zadania złożone, nietypowe (lub 
problemy) doty-czące treści rozdziału Prąd elek-
tryczny (w tym związane z obliczaniem kosztów 
zużycia energii elektrycznej) 

• realizuje własny projekt związany z treścią roz-
działu Prąd elektryczny (inny niż opisany 
w podręczniku) 



odbiornika (żarówki) przy tym samym napięciu 
oraz zależność oporu elektrycznego przewod-
nika od jego długości, pola przekroju poprzecz-
nego i rodzaju materiału, z jakiego jest wyko-
nany, 

- wyznacza moc żarówki zasilanej z baterii za 
pomocą woltomierza i amperomierza, 

korzystając z ich opisów i przestrzegając zasad 
bezpieczeństwa; odczytuje wskazania mierników; 
opisuje przebieg przeprowadzonego doświadcze-
nia (wyróż-nia kluczowe kroki i sposób postępo-
wania, wskazuje rolę użytych przyrządów, przed-
stawia wyniki doświadczenia lub przeprowadza 
obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 
zaokrąglania, z zacho-waniem liczby cyfr znaczą-
cych wynikającej z dokładności pomiarów, formu-
łuje wnioski na podstawie tych wyników) 

• rozwiązuje proste zadania (lub problemy) doty-
czące treści rozdziału Prąd elektryczny (rozpozna-
je proporcjonalność prostą na podstawie wykre-
su, przelicza wielokrotności i podwielokrotności 
oraz jednostki czasu, przeprowadza obliczenia 
i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania, 
z zacho-waniem liczby cyfr znaczących wynikają-
cej z danych) 

III. MAGNETYZM 

Uczeń: 

• nazywa bieguny magnesów stałych, opisuje 
oddziaływanie między nimi 

• doświadczalnie demonstruje zacho-wanie się igły 
magnetycznej w obecności magnesu 

• opisuje zachowanie się igły magne-tycznej 
w otoczeniu prostoliniowego przewodnika 
z prądem 

• posługuje się pojęciem zwojnicy; stwierdza, że 
zwojnica, przez którą płynie prąd elektryczny, za-
chowuje się jak magnes 

• wskazuje oddziaływanie magnetyczne jako pod-
stawę działania silników elektrycznych; podaje 
przykłady wykorzystania silników elektrycznych 

• wyodrębnia z tekstów i ilustracji informacje 
kluczowe dla opisywa-nego zjawiska lub proble-
mu 

Uczeń: 

• opisuje zachowanie się igły magnetycznej 
w obecności magnesu oraz zasadę działania kom-
pasu (podaje czynniki zakłócające jego prawidło-
we działanie); posługuje się pojęciem biegunów 
magnetycznych Ziemi 

• opisuje na przykładzie żelaza oddziaływanie 
magnesów na materiały magnetyczne; stwierdza, 
że w pobliżu magnesu każdy kawałek żelaza staje 
się magnesem (namagnesowuje się), 
a przedmioty wyko-nane z ferromagnetyku 
wzmacniają oddziaływanie magnetyczne magne-
su 

• podaje przykłady wykorzystania oddziaływania ma-
gnesów na materiały magnetyczne 

• opisuje właściwości ferromagnetyków; podaje 
przykłady ferromagnetyków 

Uczeń: 

• porównuje oddziaływania elektrostaty-czne 

i magnetyczne 

• wyjaśnia, na czym polega namagneso-wanie 

ferromagnetyku; posługuje się pojęciem do-

men magnetycznych 

• stwierdza, że linie, wzdłuż których igła kom-

pasu lub opiłki układają się wokół prostoli-

niowego przewodnika z prą-dem, mają kształt 

współśrodkowych okręgów 

• opisuje sposoby wyznaczania biegunowości 

magnetycznej przewod-nika kołowego 

i zwojnicy (reguła śruby prawoskrętnej, regu-

ła prawej dłoni, na podstawie ułożenia strza-

łek oznaczają-cych kierunek prądu – metoda 

Uczeń: 

• projektuje i buduje elektromagnes (inny niż 
opisany w podręczniku); demonstruje jego dzia-
łanie, przestrzegając zasad bezpie-czeństwa 

• rozwiązuje zadania złożone, nietypowe (lub 
problemy) dotyczące treści rozdziału Magnetyzm 
(w tym związane z analizą schematów urządzeń 
zawierających elektromagnesy) 

• realizuje własny projekt związany z treścią roz-
działu Magnetyzm 



• współpracuje w zespole podczas przeprowadza-
nia obserwacji i doświadczeń, przestrzegając za-
sad bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) zadania doty-
czące treści rozdziału Magnetyzm 

• opisuje doświadczenie Oersteda; podaje wnioski 
wynikające z tego doświadczenia 

• doświadczalnie demonstruje zjawisko oddziały-
wania przewodnika z prądem na igłę magnetycz-
ną 

• opisuje wzajemne oddziaływanie przewodników, 
przez które płynie prąd elektryczny, i magnesu 
trwałego 

• opisuje jakościowo wzajemne oddziały-wanie 
dwóch przewodników, przez które płynie prąd 
elektryczny (wyjaśnia, kiedy przewodniki się przy-
ciągają, a kiedy odpychają) 

• opisuje budowę i działanie elektromagnesu 

• opisuje wzajemne oddziaływanie elektro-
magnesów i magnesów; podaje przykłady zasto-
sowania elektromagnesów 

• posługuje się pojęciem siły magnetycznej (elek-
trodynamicznej); opisuje jakościowo, od czego 
ona zależy 

• przeprowadzadoświadczenia: 

− bada wzajemne oddziaływanie mag-nesów 
oraz oddziaływanie magnesów na żelazo i inne 
materiały magnetyczne, 

− bada zachowanie igły magnetycznej 
w otoczeniu prostoliniowego przewod-nika 
z prądem, 

− bada oddziaływania magnesów trwałych 
i przewodników z prądem oraz wzajemne od-
działywanie przewodników z prądem, 

− bada zależność magnetycznych właści-wości 
zwojnicy od obecności w niej rdzenia 
z ferromagnetyku oraz liczby zwojów 
i natężenia prądu płynącego przez zwoje,  

korzystając z ich opisów i przestrzegając zasad 
bezpieczeństwa; wskazuje rolę użytych przyrzą-
dów oraz czynniki istotne i nieistotne dla wyni-
ków doświadczeń;formułuje wnioski na podsta-
wie tych wyników 

• rozwiązuje proste zadania (lub problemy) doty-
czące treści rozdziału Magnetyzm 

liter S i N); stosuje wybrany sposób wyzna-

czania biegunowości przewod-nika kołowego 

lub zwojnicy 

• opisuje działanie dzwonka elektro-

magnetycznego lub zamka elektry-cznego, 

korzystając ze schematu przedstawiającego 

jego budowę 

• Rwyjaśnia, co to są paramagnetyki 

i diamagnetyki; podaje ich przykłady; prze-

prowadza doświadczenie wy-kazujące oddzia-

ływanie magnesu na diamagnetyk, korzysta-

jąc z jego opisu; formułuje wniosek 

• ustala kierunek i zwrot działania siły magne-

tycznej na podstawie reguły lewej dłoni 

• Ropisuje budowę silnika elektrycznego prądu 

stałego 

• przeprowadzadoświadczenia: 

− demonstruje działanie siły magne-tycznej, ba-
da, od czego zależą jej wartość i zwrot, 

− demonstruje zasadę działania silnika elektryczne-
go prądu stałego, 

korzystając z ich opisu i przestrzegając zasad bez-
pieczeństwa; formułuje wnioski na podstawie 
wyników przeprowadzo-nych doświadczeń 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej złożo-
ne dotyczące treści rozdziału Magnetyzm 

• posługuje się informacjami pochodzącymi 
z analizy przeczytanych tekstów (w tym popular-
nonaukowych) dotyczących treści rozdziału Ma-
gnetyzm (w tym tekstu: Właściwości magnesów 
i ich zastosowa-nia zamieszczonegow podręczni-
ku) 

IV. DRGANIAi FALE 



Uczeń: 

• opisuje ruch okresowy wahadła; wskazuje 

położenie równowagi i amplitudę tego ruchu; 

podaje przykłady ruchu okresowego 

w otaczającej rzeczywistości 

• posługuje się pojęciami okresu i częstotliwości 

wraz z ich jednostka-mi do opisu ruchu okre-

sowego 

• wyznacza amplitudę i okres drgań na podsta-

wie wykresu zależności położenia od czasu 

• wskazuje drgające ciało jako źródło fali mecha-

nicznej; posługuje się pojęciami: amplitudy, okre-

su, częstotliwości i długości fali do opisu fal; poda-

je przykłady fal mechani-cznych w otaczającej 

rzeczywistości 

• stwierdza, że źródłem dźwięku jest drgające ciało, 

a do jego rozcho-dzenia się potrzebny jest ośro-

dek (dźwięk nie rozchodzi się w próżni); podaje 

przykłady źródeł dźwięków w otaczającej rzeczy-

wistości 

• stwierdza, że fale dźwiękowe można opisać za 

pomocą tych samych związków między długością, 

prędkością, częstotliwością i okresem fali, jak 

w przypadku fal mechani-cznych; porównuje war-

tości prędkości fal dźwiękowych w różnych ośrod-

kach, korzystając z tabeli tych wartości 

• wymienia rodzaje fal elektromag-netycznych: 

radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwo-

ne, światło widzialne, promieniowanie nadfiole-

towe, rentgenowskie i gamma; podaje przykłady 

ich zastosowania 

• przeprowadzadoświadczenia: 

− demonstruje ruch drgający ciężar-ka zawieszo-

nego na sprężynie lub nici; wskazuje położenie 

równo-wagi i amplitudę drgań, 

− demonstruje powstawanie fali na sznurze 

i wodzie, 

− wytwarza dźwięki i wykazuje, że do rozchodze-

nia się dźwięku potrzebny jest ośrodek, 

Uczeń: 

• opisuje ruch drgający (drgania) ciała pod wpły-

wem siły sprężystości; wskazuje położenie rów-

nowagi i amplitudę drgań 

• posługuje się pojęciem częstotliwości jako 

liczbą pełnych drgań (wahnięć) wykona-nych 

w jednostce czasu (� =
�

�
) i na tej podstawie 

określa jej jednostkę (1 Hz =
�

�
); stosujew obli-

czeniach związek między częstotliwością 

a okresem drgań (� =
�

�
) 

• doświadczalnie wyznacza okres i częstotli-wość 

w ruchuokresowym (wahadła i ciężarka zawie-

szonego na sprężynie);bada jakościowo zależność 

okresu wahadła od jego długości i zależność okre-

su drgań ciężarka od jego masy (korzystając z opisu 

doświadczeń); wskazuje czynniki istotne 

i nieistotne dla wyników doświadczeń; zapisuje 

wyniki pomiarów wraz z ich jednostką, 

z uwzględnieniem informacji o niepewności; prze-

prowadza obliczeniai zapisuje wyniki zgodnie 

z zasadami zaokrąglania, z zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności pomiarów; 

formułuje wnioski 

• analizuje jakościowo przemiany energii kinetycznej 

i energii potencjalnej sprężysto-ści w ruchu drgają-

cym; podaje przykłady przemian energii podczas 

drgań zachodzących w otaczającej rzeczywistości 

• przedstawia na schematycznym rysunku wykres 

zależności położenia od czasu w ruchu drgającym; 

zaznacza na nim amplitudę i okres drgań 

• opisuje rozchodzenie się fali mechanicznej jako 

proces przekazywania energii bez przenoszenia 

materii 

• posługuje się pojęciem prędkości rozchodzenia się 
fali; opisuje związek między prędkością, długością 
i częstotliwością (lub okresem) fali: � = l ∙

�(lub� =
l

�
) 

Uczeń: 

• posługuje się pojęciami: wahadła matematycz-
nego, wahadła sprężynowe-go, częstotliwości 
drgań własnych; odróżnia wahadło matema-
tyczne od wahadła sprężynowego 

• analizuje wykresy zależności położenia od czasu 
w ruchu drgającym; na podstawie tych wykre-
sów porównuje drgania ciał 

• analizuje wykres fali; wskazuje oraz wyznacza jej 
długość i amplitudę; porównuje fale na podsta-
wie ich ilustracji 

• omawia mechanizm wytwarzania dźwięków 
w wybranym instrumencie muzycznym 

• Rpodaje wzór na natężenie fali oraz jednostkę 
natężenia fali 

• analizujeoscylogramyróżnychdźwięków 

• Rposługuje się pojęciem poziomu natężenia 
dźwięku wraz z jego jednostką (1 dB); określa 
progi słyszalności i bólu oraz poziom natężenia 
hałasu szkodliwego dla zdrowia 

• Rwyjaśnia ogólną zasadę działania radia, telewi-
zji i telefonów komórkowych, korzystając ze 
schematu przesyłania fal elektromagnetycznych 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej 
złożone dotyczące treści rozdziału Drgania i fale 

• posługuje się informacjami pochodzącymi 
z analizy przeczytanych tekstów (w tym popu-
larnonaukowych) dotyczących treści rozdziału 
Drgania i fale 

• realizuje projekt: Prędkość i częstotliwość dźwię-
ku (opisany w podręczniku) 

Uczeń: 

• projektuje i przeprowadza do-świadczenie (inne niż 
opisane w podręczniku) w celu zbadania, od czego (i 
jak) zależą, a od czego nie zależą okres 
i częstotliwość w ruchu okresowym; opracowuje 
i krytycznie ocenia wyniki doświadczenia; formułu-
jewnioski i prezentuje efekty przeprowadzo-nego 
badania 

• rozwiązuje zadania złożone, nietypowe (lub 
problemy), dotyczące treści rozdziału Drgania 
i fale 

• realizuje własny projekt związany z treścią roz-
działu Drgania i fale (inny niż opisany 
w podręczniku) 



− wytwarza dźwięki; bada jako-ściowo zależność 
ich wysokości od częstotliwości drgań 
i zależność ich głośności od amplitudy drgań, 

korzystając z ich opisów; opisuje przebieg prze-
prowadzonego do-świadczenia, przedstawiawyni-
ki i formułuje wnioski 

• wyodrębnia z tekstów, tabel i ilustracji informacje 
kluczowe dla opisywanego zjawiska lub problemu; 
rozpoznaje zależność rosnącą i za- leżność male-
jącą na podstawie danych z tabeli 

• współpracuje w zespole podczas przeprowadza-
nia obserwacji i do-świadczeń, przestrzegając za-
sad bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) zadania doty-
czące treści rozdziału Drgania i fale 

• stosuje w obliczeniach związki między okresem, 

częstotliwością i długością fali wraz z ich jednost-

kami 

• doświadczalnie demonstruje dźwięki o różnych 

częstotliwościach z wykorzy-staniem drgającego 

przedmiotu lub instrumentu muzycznego 

• opisuje mechanizm powstawania i rozcho-dzenia 

się fal dźwiękowych w powietrzu 

• posługuje się pojęciami energii i natężenia fali; 

opisuje jakościowo związek między energią fali 

a amplitudą fali 

• opisuje jakościowo związki między wysokością 

dźwięku a częstotliwością fali i między natężeniem 

dźwięku (głośnością) a energią fali i amplitudą fali 

• rozróżnia dźwięki słyszalne, ultradźwięki 

i infradźwięki; podaje przykłady ich źródeł 

i zastosowania; opisuje szkodliwość hałasu 

• doświadczalnie obserwuje oscylogramy dźwięków 

z wykorzystaniem różnych technik 

• stwierdza, że źródłem fal elektromag-netycznych 

są drgające ładunki elektryczne oraz prąd, którego 

natężenie zmienia się w czasie 

• opisuje poszczególne rodzaje fal elektromagne-

tycznych; podaje odpowia-dające im długości 

i częstotliwości fal, korzystając z diagramu przed-

stawiającego widmo fal elektromagnetycznych 

• wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu 

się fal mechanicznych i elektromagnetycznych; 

podaje wartość prędkości fal elektromagnetycz-

nych w próżni; porównuje wybrane fale 

(np. dźwiękowe i świetlne) 

• rozwiązuje proste zadania (lub problemy) dotyczą-

ce treści rozdziału Drgania i fale (przelicza wielo-

krotności i podwielokrotności oraz jednostki czasu, 

przeprowadza oblicze-nia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania, z zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z danych) 



V. OPTYKA 

Uczeń: 

• wymienia źródła światła; posługuje się pojęciami: 

promień świetlny, wiązka światła, ośrodek optyczny, 

ośrodek optycznie jednorodny; rozróżnia rodzaje 

źródeł światła (naturalne i sztuczne) oraz rodzaje 

wiązek światła (zbieżna, równoległa i rozbieżna) 

• ilustruje prostoliniowe rozchodzenie się światła 

w ośrodku jednorodnym; podaje przykłady pro-

stoliniowego biegu promieni światła w ota- czają-

cej rzeczywistości 

• opisuje mechanizm powstawania cienia 

i półcienia jako konsekwencje prostoliniowego 

rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym; 

podaje przykłady powstawania cienia i półcienia 

w otaczającej rzeczywistości 

• porównuje zjawiska odbicia i rozproszenia świa-

tła; podaje przykłady odbicia i rozproszenia świa-

tła w otaczającej rzeczywistości 

• rozróżnia zwierciadła płaskie i sferyczne (wklęsłe 

i wypukłe); podaje przykłady zwierciadeł 

w otaczającej rzeczywistości 

• posługuje się pojęciami osi optycznej i promienia 

krzywizny zwierciadła; wymienia cechy obrazów 

wytworzo-nych przez zwierciadła (pozorne lub 

rzeczywiste, proste lub odwrócone, powiększone, 

pomniejszone lub tej samej wielkości co przed-

miot) 

• rozróżnia obrazy: rzeczywisty, pozor-ny, prosty, 

odwrócony, powiększony, pomniejszony, tej sa-

mej wielkości co przedmiot 

• opisuje światło lasera jako jedno-barwne 

i ilustruje to brakiem rozszcze-pienia 

w pryzmacie; porównuje przejście światła jedno-

barwnego i światła białego przez pryzmat 

• rozróżnia rodzaje soczewek (skupiające irozpra-

szające); posługuje się pojęciem osi optycz- nej 

soczewki; rozróżnia symbole soczewki skupiającej 

i rozpraszającej; podaje przykłady soczewek 

w otaczającej rzeczywistości oraz przykłady ich 

wykorzystania 

Uczeń: 

• opisuje rozchodzenie się światła w ośrodku jedno-

rodnym 

• opisuje światło jako rodzaj fal elektromagnetycz-

nych; podaje przedział długości fal świetlnych oraz 

przybliżoną wartość prędkości światła w próżni 

• przedstawia na schematycznym rysunku powsta-

wanie cienia i półcienia 

• opisuje zjawiska zaćmienia Słońca i Księżyca 

• posługuje się pojęciami: kąta padania, kąta odbicia 

i normalnej do opisu zjawiska odbicia światła od 

powierzchni płaskiej; opisuje związek między ką-

tem padania a kątem odbicia; podaje i stosuje 

prawo odbicia 

• opisuje zjawisko odbicia światła od powierzchni 

chropowatej 

• analizuje bieg promieni wychodzących z punktu 

w różnych kierunkach, a następnie odbitych od 

zwierciadła płaskiego i zwierciadeł sferycznych; 

opisuje i ilustruje zjawisko odbicia od powierzchni 

sferycznej 

• opisuje i konstruuje graficznie bieg promieni ilustru-

jący powstawanie obrazów pozornych wytwarza-

nych przez zwierciadło płaskie; wymienia trzy cechy 

obrazu (pozorny, prosty i tej samej wielkości co 

przedmiot); wyjaśnia, kiedy obraz jest rzeczywisty, 

a kiedy – pozorny 

• opisuje skupianie się promieni w zwierciadle 

wklęsłym; posługuje się pojęciami ogniska 

i ogniskowej zwierciadła 

• podaje przykłady wykorzystania zwierciadeł 

w otaczającej rzeczywistości 

• opisuje i konstruuje graficznie bieg promieni 

ilustrujący powstawanie obrazów rzeczy-wistych 

i pozornych wytwarzanych przez zwierciadła sfe-

ryczne, znając położenie ogniska 

• opisuje obrazy wytwarzane przez zwierciadła 

sferyczne (podaje trzy cechy obrazu) 

• posługuje się pojęciem powiększenia obrazu jako 

ilorazu wysokości obrazu i wysokości przedmiotu 

Uczeń: 

• wskazuje prędkość światła jako maksymalną 
prędkość przepływu informacji; porównuje 
wartości prędkości światła w różnych ośrod-
kach przezroczystych 

• wyjaśnia mechanizm zjawisk zaćmienia Słońca 
i Księżyca, korzystając ze schematycznych ry-
sunków przedsta-wiających te zjawiska 

• projektuje i przeprowadza doświadczenie po-

twierdzające równość kątów padania i odbicia; 

wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyni-

ków doświadczenia; prezentuje i krytycznie oce-

nia wyniki doświadczenia 

• analizuje bieg promieni odbitych od zwierciadła 

wypukłego; posługuje się pojęciem ogniska po-

zornego zwierciadła wypukłego 

• podaje i stosuje związek ognisko-
wejz promieniemkrzywizny (w przybliżeniu 

� =
�

�
∙ �); wyjaśnia i stosuje odwracalność biegu 

promieni świetlnych (stwierdza np., że promie-
nie wychodzącez ogniska po odbiciu od zwier-
ciadła tworzą wiązkę promieni równoległych do 
osi optycznej) 

• przewiduje rodzaj i położenie obrazu wytwarza-

nego przez zwierciadła sferyczne w zależności od 

odległości przedmiotu od zwierciadła 

• posługuje się pojęciem powiększenia obrazu 
jako ilorazu odległości obrazu od zwierciadła 
i odległości przedmiotu od zwierciadła; podaje 
i stosuje wzory na powiększenie obrazu 

(np.:� =
��

��
 i � =

�

�
); wyjaśnia, kiedy: p < 1, p = 1, 

p > 1 

• wyjaśnia mechanizm rozszczepienia światław 

pryzmacie, posługując się związkiem między 

prędkością światła a długością fali świetlnej 

w różnych ośrodkach i odwołując się do widma 

światła białego 

• opisujezjawiskopowstawaniatęczy 

• Rposługuje się pojęciem zdolności sku-piającej 

Uczeń: 

• Ropisuje zagadkowe zjawiska opty-czne występujące 
w przyrodzie (np. miraże, błękit nieba, widmo Brockenu, 
halo) 

• Ropisuje wykorzystanie zwierciadeł i soczewek 
w przyrządach opty-cznych (np. mikroskopie, lunecie) 

• rozwiązuje zadania złożone, nietypowe (lub 
problemy), dotyczące treści rozdziału Optyka 

• realizuje własny projekt związany z treścią roz-
działu Optyka 



• opisuje bieg promieni ilustrujący powstawanie 

obrazów rzeczy-wistych i pozornych wytwarza-

nych przez soczewki, znając położenie ogniska 

• posługuje się pojęciem powię-kszenia obrazu 

jako ilorazu wysokości obrazu i wysokości 

przedmiotu 

• przeprowadzadoświadczenia: 

− obserwuje bieg promieni światła i wykazuje 

przekazywanie energii przez światło, 

− obserwuje powstawanie obszarów cienia 

i półcienia, 

− bada zjawiska odbicia i rozpro-szenia światła, 

− obserwuje obrazy wytwarzane przez zwier-

ciadło płaskie, obserwuje obrazy wytwarzane 

przez zwierciadła sferyczne, 

− obserwuje bieg promienia światła po przej-

ściu do innego ośrodka w zależności od kąta 

padania oraz przejście światła jedno-

barwnego i światła białego przez pryzmat, 

− obserwuje bieg promieni równoległych do osi 

optycznej przechodzących przez soczewki 

skupiającą i rozpraszającą, 

− obserwuje obrazy wytwarzane przez soczewki 

skupiające, 

korzystając zich opisu i przestrzegając zasad bez-
pie-czeństwa; opisuje przebieg doświad- czenia 
(wskazuje rolę użytych przyrządów oraz czynniki 
istotne i nieistotne dla wyników doświad-czeń); 
formułuje wnioski na podstawie wyników do-
świadczenia 

• wyodrębnia z tekstów, tabel i ilu-stracji informa-
cje kluczowe dla opisywanego zjawiska lub pro-
blemu 

• współpracuje w zespole podczas przeprowadza-
nia obserwacji i doświadczeń, przestrzegając za-
sad bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) zadania doty-
czące treści rozdziału Optyka 

• opisuje jakościowo zjawisko załamania światła na 

granicy dwóch ośrodków różniących się prędkością 

rozchodzenia się światła; wskazuje kierunek zała-

mania; posługuje się pojęciem kąta załamania 

• podaje i stosuje prawo załamania światła (jako-

ściowo) 

• opisuje światło białe jako mieszaninę barw; ilustru-

je to rozszczepieniem światła w pryzmacie; podaje 

inne przykłady rozszczepienia światła 

• opisuje i ilustruje bieg promieni równoległych do 

osi optycznej przechodzących przez soczewki sku-

piającą i rozpraszającą, posługując się pojęciami 

ogniska i ogni- skowej; rozróżnia ogniska rzeczywi-

ste i pozorne 

• wyjaśnia i stosuje odwracalność biegu promieni 

świetlnych (stwierdza np., że promienie wycho-

dzące z ogniska po załamaniu w soczewce skupia-

jącej tworzą wiązkę promieni równoległych do osi 

optycznej) 

• rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez 

soczewki; rozróżnia obrazy: rzeczywiste, pozorne, 

proste, odwrócone; porównuje wielkość przed-

miotu z wielkością obrazu 

• opisuje obrazy wytworzone przez soczewki (wy-

mienia trzy cechy obrazu); określa rodzaj obrazu 

w zależności od odległości przedmiotu od soczewki 

• opisuje budowę oka oraz powstawanie obrazu na 

siatkówce, korzystając ze schematycznego rysunku 

przedstawia-jącego budowę oka; posługuje się po-

jęciem akomodacji oka 

• posługuje się pojęciami krótkowzroczności 

i dalekowzroczności; opisuje rolę soczewek 

w korygowaniu tych wad wzroku 

• przeprowadzadoświadczenia: 

− demonstruje zjawisko prostoliniowego rozcho-

dzenia się światła, 

− skupia równoległą wiązką światła za pomocą 

zwierciadła wklęsłego i wyznacza jej ognisko, 

− demonstruje powstawanie obrazów za pomocą 

zwier ciadeł sferycznych, 

soczewki wraz z jej jednostką (1 D) 

• posługuje się pojęciem powiększenia obrazu 
jako ilorazu odległości obrazu od soczewki 
i odległości przedmiotu od soczewki; podaje 
i stosuje wzory na powiększenie obrazu (np.: 
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); stwierdza, kiedy: p  < 1, p = 1, p 

> 1; porównuje obrazy w zależności od odległo-
ści przedmiotu od soczewki skupiającej i rodzaju 
soczewki 

• przewiduje rodzaj i położenie obrazu wy- two-
rzonego przez soczewki w zależności od odległo-
ści przedmiotu od soczewki, znając położenie 
ogniska (i odwrotnie) 

• Rposługuje się pojęciami astygmatyzmu 
i daltonizmu 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej 
złożone dotyczące treści rozdziału Optyka 

• posługuje się informacjami pochodzącymi 
z analizy przeczytanych tekstów (w tym popu-
larnonaukowych) dotyczących treści rozdziału 
Optyka (w tym tekstu: Zastosowanie prawa od-
bicia i prawa załamania światła zamieszczonego 
w podręczniku) 



− demonstruje zjawisko załamania światła na gra-

nicy ośrodków, 

− demonstruje rozszczepienie światła 

w pryzmacie, 

− demonstruje powstawanie obrazów za pomocą 

soczewek, 

− otrzymuje za pomocą soczewki skupiają-cej 

ostre obrazy przedmiotu na ekranie, 

przestrzegając zasad bezpieczeństwa; wskazuje 

rolę użytych przyrządów oraz czynniki istotne 

i nieistotne dla wyników doświadczeń; formułuje 

wnioski na podstawie tych wyników 

• rozwiązuje proste zadania (lub problemy) dotyczą-

ce treści rozdziału Optyka 

 


