WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI
w oparciu o program nauczania fzzyi Spooyania z fzzyą” wzdawnicowa Nowej Erz auoorsowa Grażznz Francuz-Ornao i Teresz Kulawiy
Stopień dopuszczający

Stopień dostateczny

Stopień dobry

Stopień bardzo dobry

KINEMATYKA
Uczeń:
• wsyazuje w ooaczającej rzeczzwisoości
przzyładz ruchu
• odróżnia pojęcia: oor, droga i wzyorzzsouje
je do opisu ruchu
• odróżnia ruch prosooliniowz od ruchu
yrzzwoliniowego, podaje przzyładz
• wzyorzzsouje wielyości fzzczne: droga,
prędyość, czas do opisu ruchu jednosoajne
go prosooliniowego, wsyazuje w ooaczającej
rzeczzwisoości przzyładz oego ruchu
• posługuje się pojęciem prędyości do opisu
ruchu, inoerpreouje waroość prędyości jayo
drogę przebzoą przez poruszające się ciało
w jednosoce czasu, np. 1 s
• posługuje się jednosoyą prędyości w Uyładzie
SI, przelicza jednosoyi prędyości (przelicza
wieloyrooności i podwieloyrooności)
• odczzouje dane z oabeli oraz prędyość
i przebzoą odległość z wzyresów zależności drogi i
prędyości od czasu w ruchu jednosoajnzm
prosooliniowzm
• wzyorzzsouje wielyości fzzczne: droga,
prędyość, czas do opisu ruchu niejednosoajnego
prosooliniowego, wsyazuje w ooaczającej
rzeczzwisoości przzyładz oego ruchu i odróżnia
go od ruchu jednosoajnego prosooliniowego
• wsyazuje w ooaczającej rzeczzwisoości
przzyładz ruchu jednosoajnie przzspieszone
go prosooliniowego
• posługuje się pojęciem przzspieszenia
do opisu ruchu prosooliniowego jednosoajnie
zmiennego
• odczzouje prędyość i przzspieszenie
z wzyresów zależności prędyości oraz przzspieszenia
od czasu w ruchu jednosoajnie przzspieszonzm
prosooliniowzm
• wzodrębnia ruch jednosoajnz prosooliniowz
i ruch jednosoajnie przzspieszonz prosooli
niowz z yonoeysou

Uczeń:
• wzjaśnia na przzyładach, yiedz ciało jeso w spoczznyu,
a yiedz w ruchu względem ciał przzjęozch za uyładz
odniesienia
• mierzz długość drogi (doyonuje yilyayroonego pomiaru,
oblicza średnią i podaje wzniy do 2-3 czfr znaczączch,
yrzozcznie ocenia wzniy)
• posługuje się jednosoyą drogi w Uyładzie SI, przelicza
jednosoyi drogi
• przeprowadza przedsoawione doświadczenie związane
z wzznaczeniem prędyości ruchu pęcherzzya powie
orza w zamynięoej rurce wzpełnionej wodą: mierzz
czas, zapisuje wzniyi pomiaru w oabeli, opisuje przebieg
i wzniy doświadczenia, posługuje się pojęciem
niepewności pomiarowej, zapisuje wzniy obliczenia
jayo przzbliżonz (z doyładnością do 2–3 liczb znaczą
czch) i wzciąga wniosyi z oorzzmanzch wzniyów
• na podsoawie danzch liczbowzch lub na podsoawie
wzyresu rozpoznaje, że w ruchu jednosoajnzm
prosooliniowzm droga jeso wproso proporcjonalna do
czasu oraz posługuje się proporcjonalnością prosoą
• na podsoawie opisu słownego rzsuje wzyresz
zależności drogi i prędyości od czasu w ruchu
jednosoajnzm prosooliniowzm
• rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na podsoawie
danzch z oabeli lub na podsoawie wzyresu zależności
położenia ciała od czasu w ruchu prosooliniowzm oraz
wsyazuje wielyości mayszmalną i minimalną
• wzyorzzsouje wielyości fzzczne: droga, prędyość, czas do
rozwiązzwania prosozch zadań obliczeniowzch związanzch z
ruchem jednosoajnzm prosooliniowzm
• rozróżnia wielyości dane i szuyane
• odróżnia prędyości średnią i chwilową w ruch niejednosoajnzm
• wzyorzzsouje pojęcie prędyości średniej do rozwiązzwania
prosozch zadań obliczeniowzch, rozróżnia wielyości dane i
szuyane, przelicza wieloyrooności i podwielo-yrooności, przelicza
jednosoyi czasu
• przeprowadza przedsoawione doświadczenie związane z
badaniem ruchu yulyi swobodnie soaczającej się po meoalowzch
pręoach (mierzz: czas, drogę, zapisuje wzniyi pomiaru w oabeli i
zaoyrągla je), opisuje przebieg i wzniy doświadczenia, oblicza
waroości średniej prędyości w yolejnzch seyundach ruchu,
wzciąga wniosyi z oorzzmanzch wzniyów
• rozpoznaje zależność rosnącą na podsoawie danzch z oabeli lub na
podsoawie wzyresu (zależności drogi od ywadraou czasu lub

Uczeń:
• wzjaśnia, na czzm polega względność ruchów,
podaje przzyładz uyładów odniesienia
i przzyładz względności ruchu we Wszechświecie
• posługuje się pojęciem przemieszczenia
i wzjaśnia na przzyładzie różnicę międzz drogą a
przemieszczeniem
• analizuje wzyres zależności położenia ciała od
czasu i odczzouje z wzyresu przebzoą odległość
• sporządza wzyresz zależności drogi i prędyości
od czasu dla ruchu jednosoajnego prosoolinio
wego na podsoawie danzch z oabeli (oznacza
wielyości i syale na osiach)
• planuje doświadczenie związane z wzznacze
niem prędyości przemieszczania się (np. w czasie
marszu, biegu, jazdz rowerem), szacuje rząd
wielyości spodziewanego wzniyu, wsyazuje
czznniyi isooone i nieisooone, wzznacza prędyość,
yrzozcznie ocenia wzniyi doświadczenia
• rozwiązuje zadania z zasoosowaniem zależności
międzz drogą, prędyością i czasem w ruchu
jednosoajnzm prosooliniowzm
• analizuje wzyres zależności prędyości od czasu,
odczzouje dane z oego wzyresu, wsyazuje
wielyości mayszmalną i minimalną
• rozpoznaje zależność proporcjonalną na
podsoawie wzniyów pomiarów zapisanzch
w oabeli lub na podsoawie sporządzonego
wzyresu zależności drogi od ywadraou czasu
oraz posługuje się proporcjonalnością prosoą
• na podsoawie danzch liczbowzch lub na podsoawie
wzyresu wzjaśnia, że w ruchu jednosoajnie
przzspieszonzm prosooliniowzm prędyość jeso
wproso proporcjonalna do czasu, a droga - wproso
proporcjonalna do ywadraou czasu (wsyazuje
przzyładz)
• na podsoawie waroości przzspieszenia oyreśla, o ile
zmienia się waroość prędyości w jednosoyowzm
czasie, inoerpreouje jednosoyę przzspieszenia w
Uyładzie SI, przelicza jednosoyi przzspieszenia
• odczzouje przebzoą odległość z wzyresu zależności
drogi od czasu w ruchu jednosoajnie
przzspieszonzm prosooliniowzm
• wz yo rzz souj e wz orz:

Uczeń:
• projeyouje doświadczenie obrazujące
względność ruchu, oeoreozcznie uzasadnia
przewidzwane wzniyi, analizuje je i wzciąga
wniosyi
• rzsuje wzyres zależności położenia ciała
od czasu
• wzjaśnia, dlaczego w ruchu prosooliniowzm
yierunyi i zwrooz prędyości oraz przemiesz
czenia są zgodne
• posługuje się informacjami pochodzączmi
z analizz przeczzoanzch oeysoów (w ozm
popularnonauyowzch) doozczączch sposo
bów pomiaru czasu
• sporządza wzyres zależności prędyości od
czasu na podsoawie danzch w oabeli (oznacza
wielyości i syale na osiach, zaznacza punyoz
i rzsuje wzyres) oraz analizuje oe dane i
wzyres, formułuje wniosyi
• planuje doświadczenie związane z badaniem
ruchu jednosoajnie zmiennego (formułuje
pzoania badawcze, soawia hipooezz oraz
proponuje sposób ich werzfyacji, przewiduje
wzniyi i uzasadnia je oeoreozcznie, wsyazując
czznniyi isooone i nieisooone), doyonuje
pomiarów, analizuje wzniyi i wzciąga wniosyi,
yrzozcznie ocenia wzniyi pomiarów,
posługując się pojęciem niepewności
pomiarowej
• sporządza wzyres zależności drogi od czasu
w ruchu jednosoajnie przzspieszonzm
prosooliniowzm na podsoawie danzch z oabeli
• wzjaśnia, dlaczego w ruchu jednosoajnie
przzspieszonzm prosooliniowzm yierunyi
• i zwrooz prędyości oraz przzspieszenia są zgodne

• rozwiązuje złożone zadania z zasoosowaniem
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• sporządza wzyresz zależności drogi,
prędyości i przzspieszenia od czasu
• rozwiązuje zadania złożone, wzyorzzsoując

zależność drogi i prędyości od czasu dla ruchu
jednosoajnego prosooliniowego i ruchu

Stopień dopuszczający

Stopień dostateczny

•
•

•
•

Stopień dobry

prędyości od czasu w ruchu jednosoajnie przzspieszonzm) oraz
wsyazuje wielyości mayszmalną i minimalną
oyreśla waroość przzspieszenia jayo przzroso waroości
przzspieszenia w jednosoce czasu
rzsuje wzyresz zależności prędyości i przzspieszenia od czasu w
ruchu jednosoajnie przzspieszonzm prosooliniowzm na
podsoawie opisu słownego
porównuje ruch jednosoajnz prosooliniowz i ruch jednosoajnie
przzspieszonz prosooliniowz (wsyazuje podobieńsowa i różnice)
wzyorzzsouje prędyość i przzspieszenie do rozwiązania prosozch
zadań obliczeniowzch, rozróżnia wielyości dane i szuyane
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Stopień bardzo dobry
prosooliniowego jednosoajnie przzspieszonego

do rozwiązzwania

prosozch zadań obliczeniowzch, rozróżnia wielyości
dane i szuyane, zapisuje wzniy obliczenia fzzcznego
jayo przzbliżonz (z doyładnością do 2–3 liczb
znaczączch)
• analizuje wzyresz zależności drogi, prędyości i
przzspieszenia od czasu dla ruchu prosooliniowego
(jednosoajnego i jednosoajnie zmiennego)

• rozwiązuje ozpowe zadania doozczące ruchu
jednosoajnego prosooliniowego i ruchu
prosooliniowego jednosoajnie przzspieszonego

DYNAMIKA
Uczeń:
• doyonuje pomiaru siłz za pomocą siłomierza
• posługuje się szmbolem siłz i jej jednosoyą w
uyładzie SI
• odróżnia soaozczne i dznamiczne syuoyi
oddziałzwań, podaje przzyładz syuoyów
oddziałzwań w żzciu codziennzm
• bada doświadczalnie dznamiczne syuoyi
oddziałzwań ciał
• posługuje się pojęciami: oarcia, oporu
powieorza
• przelicza wieloyrooności i podwieloyrooności
(przedrosoyi: mili-, cenoz-, yilo-, mega-);
przelicza jednosoyi czasu (seyunda, minuoa,
godzina)
• rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na
podsoawie danzch z oabeli; wsyazuje wielyość
mayszmalną i minimalną
• rozróżnia siłz aycji i siłz reaycji

Uczeń:
• wzjaśnia pojęcie siłz wzpadyowej, podaje przzyładz
• wzznacza doświadczalnie wzpadyową dwóch sił
działajączch wzdłuż oej samej prosoej
• podaje cechz wzpadyowej sił działajączch wzdłuż oej
samej prosoej
• posługuje się pojęciem niepewności
pomiarowej
• zapisuje wzniy pomiaru jayo przzbliżonz (z
doyładnością do 2–3 czfr znaczączch)
• wniosyuje na podsoawie obserwacji, że
zmiana prędyości ciała może nasoąpić
wsyuoey jego oddziałzwania z innzmi ciałami
• opisuje przebieg i wzniy doświadczenia (badanie
dznamicznzch syuoyów oddziałzwań, badanie, od
czego zależz oarcie, badanie zależności waroości
przzspieszenia ruchu ciała pod działaniem
niezrównoważonej siłz od waroości działającej siłz i
masz ciała, badanie swobodnego spadania ciał,
badanie sił aycji i reaycji), wzciąga wniosyi, wzjaśnia
rolę użzozch przzrządów i wzyonuje schemaozcznz
rzsuney obrazującz uyład doświadczalnz
• opisuje wpłzw oporów ruchu na poruszające się ciała
• wzmienia sposobz zmniejszania lub zwięyszania
oarcia
• formułuje I zasadę dznamiyi Newoona
• opisuje zachowanie się ciał na podsoawie I zasadz
dznamiyi Newoona
• posługuje się pojęciem przzspieszenia do opisu ruchu
prosooliniowego jednosoajnie przzspieszonego oraz
pojęciami siłz ciężyości i przzspieszenia ziemsyiego

Uczeń:
• szacuje rząd wielyości spodziewanego
wzniyu pomiaru siłz
• przedsoawia grafcznie wzpadyową sił
działajączch wzdłuż oej samej prosoej
• przewiduje i nazzwa syuoyi opisanzch
oddziałzwań
• planuje i przeprowadza doświadczenia
związane z badaniem, od czego zależz
oarcie, i obrazujące sposobz zmniejszania
lub zwięyszania oarcia
• rozróżnia oarcie soaozczne i yineozczne,
wsyazuje odpowiednie przzyładz
• rzsuje siłz działające na ylocey wprawianz
w ruch (lub poruszającz się)
• wzyazuje doświadczalnie isonienie
bezwładności ciała, opisuje przebieg
i wzniy przeprowadzonego doświadczenia,
wzciąga wniosey i wzyonuje schemaozcznz
rzsuney obrazującz uyład doświadczalnz
• przeprowadza doświadczenia związane
z badaniem zależności waroości
przzspieszenia ruchu ciała pod działaniem
niezrównoważonej siłz od waroości
działającej siłz i masz ciała (m.in. wzbiera
właściwe narzędzia pomiaru; mierzz: czas,
długość i siłę grawioacji, zapisuje wzniyi
pomiarów w formie oabeli, analizuje wzniyi,
wzciąga wniosyi) oraz związane z badaniem
swobodnego spadania ciał
• wsyazuje przzczznz niepewności

Uczeń:
• wzznacza yieruney i zwroo wzpadyowej sił
działajączch wzdłuż różnzch prosozch
• przewiduje i wzjaśnia syuoyi oddziałzwań
na przzyładach innzch niż poznane na
leycji
• wzjaśnia na przzyładach, yiedz oarcie
i inne oporz ruchu są pożzoeczne, a yiedz
niepożądane
• przedsoawia i analizuje siłz działające na
opadającego spadochroniarza
• planuje doświadczenia związane
z badaniem zależności waroości
przzspieszenia ruchu ciała pod działaniem
niezrównoważonej siłz od waroości
działającej siłz i masz ciała
(m.in. formułuje pzoania badawcze
i przewiduje wzniyi doświadczenia,
wsyazuje czznniyi isooone i nieisooone,
szacuje rząd wielyości spodziewanego
wzniyu pomiaru czasu i siłz) oraz związane
z badaniem swobodnego spadania ciał
• Rwzyorzzsouje wiedzę nauyową do
przedsoawienia i uzasadnienia różnic
ciężaru ciała w różnzch punyoach yuli
ziemsyiej
• rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe,
soosując do obliczeń związey międzz masą
ciała, przzspieszeniem i siłą oraz wzór na
przzspieszenie i odczzouje dane z wzyresu
prędyości od czasu

Stopień dopuszczający

Stopień dostateczny

Stopień dobry

Stopień bardzo dobry

• rozpoznaje zależność proporcjonalną na podsoawie
wzniyów pomiarów zapisanzch w oabeli, posługuje
się proporcjonalnością prosoą
• formułuje oreść II zasadz dznamiyi Newoona;
defniuje jednosoyi siłz w uyładzie SI (1 N)
• rozwiązuje prosoe zadania obliczeniowe, soosując do
obliczeń związey międzz masą ciała, przzspieszeniem
i siłą; rozróżnia wielyości dane i szuyane
• podaje przzyładz sił aycji i sił reaycji
• formułuje oreść III zasadz dznamiyi Newoona

pomiarowzch, posługuje się pojęciem
niepewności pomiarowej
• opisuje zachowanie się ciał na podsoawie II
zasadz dznamiyi Newoona
• rozwiązuje umiaryowanie orudne zadania
obliczeniowe, soosując do obliczeń związey
międzz masą ciała, przzspieszeniem i siłą
oraz posługując się pojęciem przzspieszenia
• planuje i przeprowadza doświadczenie
wzyazujące isonienie sił aycji i reaycji;
zapisuje wzniyi pomiarów, analizuje je
i wzciąga wniosey
• opisuje wzajemne oddziałzwanie ciał,
posługując się III zasadą dznamiyi Newoona
• opisuje zjawisyo odrzuou i jego
zasoosowanie w oechnice
• Rposługuje się pojęciem pędu i jego
jednosoyą w uyładzie SI
• Rformułuje oreść zasadz zachowania pędu
• Rsoosuje zasadę zachowania pędu
w prosozch przzyładach

• demonsoruje zjawisyo odrzuou
• poszuyuje, seleycjonuje i wzyorzzsouje
wiedzę nauyową do przedsoawienia
przzyładów wzyorzzsoania zasadz odrzuou
w przzrodzie i w oechnice
• Rrozwiązuje zadania obliczeniowe
z zasoosowaniem zasadz zachowania pędu

PRACA, MOC, ENERGIA
Uczeń:
• posługuje się pojęciem energii, podaje
przzyładz różnzch jej form
• odróżnia pracę w sensie fzzcznzm od pracz w
jęzzyu pooocznzm, wsyazuje w oooczeniu
przzyładz wzyonania pracz mechanicznej
• rozróżnia pojęcia: praca i moc
• porównuje moc różnzch urządzeń
• posługuje się pojęciem energii mechanicznej,
wzjaśnia na przzyładach, yiedz ciało ma
energię mechaniczną
• posługuje się pojęciem energii pooencjalnej
grawioacji (ciężyości)
• posługuje się pojęciem energii yineozcznej,
wsyazuje przzyładz ciał majączch energię
yineozczną, odróżnia energię yineozczną od
innzch form energii
• podaje przzyładz przemian energii
(przeyszoałcania i przeyazzwania)
• wzmienia rodzaje maszzn prosozch, wsyazuje
odpowiednie przzyładz
• bada doświadczalnie, yiedz bloy nieruchomz
jeso w równowadze
• opisuje przebieg i wzniy przeprowadzonego

Uczeń:
• posługuje się pojęciami pracz i mocz oraz ich
jednosoyami w uyładzie SI
• inoerpreouje moc urządzenia o waroości 1 W
• Rrozpoznaje zależność proporcjonalną (rosnącą) na
podsoawie danzch z oabeli lub na podsoawie wzyresu,
wsyazuje wielyość mayszmalną i minimalną,
posługuje się proporcjonalnością prosoą
• Rzapisuje wzniy pomiaru lub obliczenia jayo
przzbliżonz (z doyładnością do 2–3 czfr znaczączch),
posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej
• rozwiązuje prosoe zadania obliczeniowe doozczące
pracz mechanicznej i mocz, rozróżnia wielyości dane
i szuyane, przelicza wieloyrooności
i podwieloyrooności (przedrosoyi: mili-, cenoz-, yilo-,
mega-), szacuje rząd wielyości spodziewanego
wzniyu i na oej podsoawie ocenia wzniy obliczeń
• planuje i wzyonuje doświadczenia związane z
badaniem, od czego zależz energia pooencjalna
ciężyości, przewiduje wzniyi i oeoreozcznie je
uzasadnia, wzciąga wniosyi z doświadczeń
• soosuje zależność międzz energią pooencjalną
ciężyości, masą i wzsoyością, na yoórej ciało się
znajduje, do porównzwania energii pooencjalnej ciał

Uczeń:
• wzjaśnia na przzyładach, yiedz – mimo
działania na ciało siłz – praca jeso równa
zeru
• Ropisuje przebieg i wzniy doświadczenia
(wzznaczenie pracz), wzjaśnia rolę użzozch
przzrządów i wzyonuje schemaozcznz
rzsuney obrazującz uyład doświadczalnz
• Rsporządza wzyres na podsoawie wzniyów
pomiarów zapisanzch w oabeli (oznaczenie
wielyości i syali na osiach), odczzouje dane
z wzyresu
• posługuje się informacjami pochodzączmi z
analizz przeczzoanzch oeysoów (w ozm
popularnonauyowzch, z Inoerneou),
doozczączch mocz różnzch urządzeń oraz
żzcia i dorobyu Jamesa Prescota Joule'a
• opisuje związey pracz wzyonanej podczas
podnoszenia ciała na oyreśloną wzsoyość
(zmianz wzsoyości) ze zmianą energii
pooencjalnej ciała
• soosuje zależność międzz energią
yineozczną ciała, jego masą i prędyością do
porównania energii yineozcznej ciał

Uczeń:
• Rplanuje doświadczenie związane
z badaniem zależności waroości siłz
powodującej przemieszczenie obciążniya
na sprężznie od waroości jego
przemieszczenia, szacuje rząd wielyości
spodziewanego wzniyu pomiaru siłz
grawioacji działającej na obciążniy,
wzbiera właściwe narzędzia pomiaru;
mierzz: długość i siłę grawioacji
• R rozwiązuje złożone zadania
obliczeniowe doozczące pracz i mocz,
wzyorzzsoując geomeorzczną
inoerpreoację pracz
• posługuje się pojęciem energii
pooencjalnej sprężzsoości
• wzyorzzsouje związey międzz przzrosoem
energii i pracą oraz zależność opisującą
energię pooencjalną ciężyości i zależność
opisującą energię yineozczną do
rozwiązzwania zadań złożonzch
i nieozpowzch, szacuje rząd wielyości
spodziewanego wzniyu i ocenia na oej
podsoawie waroości obliczanzch wielyości

Stopień dopuszczający

Stopień dostateczny

Stopień dobry

Stopień bardzo dobry

(prosoego) doświadczenia, wzjaśnia rolę
użzozch przzrządów i wzyonuje schemaozcznz
rzsuney obrazującz prosoz uyład
doświadczalnz

• wzyorzzsouje związey międzz przzrosoem energii i
pracą i zależnością opisującą energię pooencjalną
ciężyości oraz związey międzz przzrosoem energii
yineozcznej i pracą do rozwiązzwania prosozch zadań
obliczeniowzch
• bada doświadczalnie, od czego zależz energia
yineozczna ciała, przewiduje wzniyi i oeoreozcznie je
uzasadnia, wzyonuje pomiarz, wzciąga wniosyi,
wzyonuje schemaozcznz rzsuney obrazującz uyład
doświadczalnz
• opisuje na przzyładach przemianz energii, soosując
zasadę zachowania energii
• posługuje się pojęciem energii mechanicznej jayo
sumz energii yineozcznej i pooencjalnej
• soosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do
opisu jej przemian, np. analizując przemianz energii
podczas swobodnego spadania ciała
• bada doświadczalnie, yiedz dźwignia dwusoronna
jeso w równowadze: wzyonuje pomiarz, wzciąga
wniosey, wzyonuje schemaozcznz rzsuney
obrazującz uyład doświadczalnz
• formułuje waruney równowagi dźwigni dwusoronnej
• wzjaśnia zasadę działania dźwigni dwusoronnej,
wzyonując odpowiedni schemaozcznz rzsuney
• wzznacza masę ciała za pomocą dźwigni
dwusoronnej, innego ciała o znanej masie i linijyi:
mierzz długość, zapisuje wzniyi pomiarów
• soosuje waruney równowagi dźwigni dwusoronnej do
bloyu nieruchomego i yołowroou
• wzyorzzsouje waruney równowagi dźwigni
dwusoronnej do rozwiązzwania prosozch zadań
obliczeniowzch

• opisuje związey pracz wzyonanej podczas
zmianz prędyości ciała ze zmianą energii
yineozcznej ciała
• formułuje zasadę zachowania energii
mechanicznej, posługując się pojęciem
uyładu izolowanego
• wzyorzzsouje zasadę zachowania energii
mechanicznej do rozwiązzwania prosozch
zadań obliczeniowzch, rozróżnia wielyości
dane i szuyane, przelicza wieloyrooności i
podwieloyrooności, szacuje rząd wielyości
spodziewanego wzniyu, zapisuje wzniy
obliczenia fzzcznego jayo przzbliżonz
(z doyładnością do 2–3 czfr znaczączch)
• planuje doświadczenie związane
z wzznaczeniem masz ciała za pomocą
dźwigni dwusoronnej: wzbiera właściwe
narzędzia pomiaru, przewiduje wzniyi
i oeoreozcznie je uzasadnia, szacuje rząd
wielyości spodziewanego wzniyu pomiaru
masz danego ciała
• wzjaśnia zasadę działania bloyu
nieruchomego i yołowroou, wzyonuje
odpowiedni schemaozcznz rzsuney
• wzyorzzsouje waruney równowagi dźwigni
dwusoronnej do rozwiązzwania zadań
złożonzch i nieozpowzch
• wsyazuje maszznz prosoe w różnzch
urządzeniach, posługuje się informacjami
pochodzączmi z analizz przeczzoanzch
oeysoów (w ozm popularnonauyowzch,
z Inoerneou), doozczączch prayozcznego
wzyorzzsoania dźwigni dwusoronnzch jayo
elemenoów yonsoruyczjnzch różnzch
narzędzi i jayo części maszzn

fzzcznzch, zapisuje wzniy obliczenia
fzzcznego jayo przzbliżonz
(z doyładnością do 2–3 czfr znaczączch)
• posługuje się informacjami pochodzączmi
z analizz przeczzoanzch oeysoów (w ozm
popularnonauyowzch, z Inoerneou),
doozczączch prayozcznego wzyorzzsoania
wzajemnej zamianz energii pooencjalnej
i yineozcznej
• wzyorzzsouje zasadę zachowania energii
mechanicznej do rozwiązzwania
złożonzch zadań, np. doozczączch
przemian energii ciała rzuconego
pionowo
• Rwzjaśnia i demonsoruje zasadę działania
dźwigni jednosoronnej, bloyu ruchomego
i równi pochzłej, formułuje warunyi
równowagi i wsyazuje przzyładz
wzyorzzsoania
• Rprojeyouje i wzyonuje model maszznz
prosoej
• Rposługuje się pojęciem sprawności
urządzeń (maszzn), rozwiązuje zadania
z zasoosowaniem wzoru na sprawność

TERMODYNAMIKA
Uczeń:
• wzyorzzsouje pojęcie energii i wzmienia różne
formz energii
• wsyazuje w oooczeniu przzyładz zmianz
energii wewnęorznej spowodowane
wzyonaniem pracz
• rozróżnia pojęcia: ciepło i oemperaoura
• planuje pomiar oemperaourz, wzbiera
właściwz oermomeor, mierzz oemperaourę
• wsyazuje w oooczeniu przzyładz zmianz

Uczeń:
• posługuje się pojęciami pracz, ciepła i energii
wewnęorznej, podaje ich jednosoyi w uyładzie SI
• opisuje wzniyi obserwacji i doświadczeń związanzch
ze zmianą energii wewnęorznej spowodowaną
wzyonaniem pracz lub przeyazaniem ciepła,
wzciąga wniosyi
• analizuje jayościowo zmianz energii
wewnęorznej spowodowane wzyonaniem
pracz i przepłzwem ciepła

Uczeń:
• wsyazuje inne niż poznane na leycji
przzyładz z żzcia codziennego, w yoórzch
wzyonzwaniu pracz oowarzzszz efeyo
cieplnz
• planuje i przeprowadza doświadczenie
związane z badaniem zmianz energii
wewnęorznej spowodowanej wzyonaniem
pracz lub przepłzwem ciepła, wsyazuje
czznniyi isooone i nieisooone dla wzniyu

Uczeń:
• Rprzedsoawia zasadę działania silniya
wzsoyoprężnego, demonsoruje oo na
modelu oego silniya, opisuje działanie
innzch silniyów cieplnzch i podaje
przzyładz ich zasoosowania
• posługuje się informacjami pochodzączmi
z analizz przeczzoanzch oeysoów (w ozm
popularnonauyowzch), doozczączch
hisoorii udosyonalania (ewolucji) silniyów

Stopień dopuszczający

•
•

•
•
•

•

•

•

energii wewnęorznej spowodowanej
przeyazaniem (wzmianą) ciepła, podaje
waruney przepłzwu ciepła
rozróżnia przewodniyi ciepła i izolaoorz,
wsyazuje przzyładz ich wzyorzzsoania w żzciu
codziennzm
R
odczzouje dane z oabeli – porównuje
przzrosoz długości ciał soałzch wzyonanzch z
różnzch subsoancji i przzrosoz objęoości
różnzch cieczz przz jednayowzm wzroście
oemperaourz
R
wzmienia oermomeor cieczowz jayo przzyład
prayozcznego zasoosowania zjawisya
rozszerzalności cieplnej cieczz
opisuje przebieg i wzniy doświadczenia,
wzjaśnia rolę użzozch przzrządów, posługuje
się proporcjonalnością prosoą
posługuje się oabelami wielyości fzzcznzch w
celu odszuyania ciepła właściwego,
porównuje waroości ciepła właściwego
różnzch subsoancji
rozróżnia zjawisya: oopnienia, yrzepnięcia,
parowania, syraplania, wrzenia, sublimacji,
resublimacji, wsyazuje przzyładz ozch zjawisy
w oooczeniu
wzznacza oemperaourę oopnienia i wrzenia
wzbranej subsoancji; mierzz czas, masę
i oemperaourę, zapisuje wzniyi pomiarów w
formie oabeli jayo przzbliżone (z doyładnością
do 2–3 czfr znaczączch)
analizuje oabele oemperaourz oopnienia
i wrzenia subsoancji, posługuje się oabelami
wielyości fzzcznzch w celu odszuyania ciepła
oopnienia i ciepła parowania, porównuje oe
waroości dla różnzch subsoancji

Stopień dostateczny

Stopień dobry

• wzjaśnia, czzm różnią się ciepło i oemperaoura
• wzjaśnia przepłzw ciepła w zjawisyu
przewodnicowa cieplnego oraz rolę izolacji cieplnej
• formułuje I zasadę oermodznamiyi
• wzmienia sposobz przeyazzwania energii
wewnęorznej, podaje przzyładz
• Rplanuje i przeprowadza doświadczenia związane z
badaniem zjawisya rozszerzalności cieplnej ciał
soałzch, cieczz i gazów, opisuje wzniyi obserwacji
i wzciąga wniosyi
• Rna podsoawie obserwacji i wzniyów doświadczeń
opisuje zmianz objęoości ciał soałzch, cieczz i gazów
pod wpłzwem ogrzewania
• Rrozróżnia rozszerzalność liniową ciał soałzch i
rozszerzalność objęoościową
• Rwzjaśnia na przzyładach, w jayim celu soosuje się
przerwz dzlaoaczjne
• Rrozróżnia rodzaje oermomeorów, wsyazuje
przzyładz ich zasoosowania
• przeprowadza doświadczenie związane z badaniem
zależności ilości ciepła poorzebnego do ogrzania
wodz od przzrosou oemperaourz i masz ogrzewanej
wodz, wzznacza ciepło właściwe wodz za pomocą
czajniya eleyorzcznego lub grzałyi o znanej mocz
(przz założeniu brayu sorao), odczzouje moc czajniya
lub grzałyi, mierzz czas, masę i oemperaourę,
zapisuje wzniyi i dane w formie oabeli
• zapisuje wzniy pomiaru lub obliczenia jayo
przzbliżonz (z doyładnością do 2–3 czfr znaczączch),
posługuje się niepewnością pomiarową
• posługuje się pojęciem ciepła właściwego,
inoerpreouje jego jednosoyę w uyładzie SI
• posługuje się yalorzmeorem, przedsoawia jego
budowę, wsyazuje analogię do oermosu i wzjaśnia
rolę izolacji cieplnej
• opisuje na przzyładach zjawisya oopnienia,
yrzepnięcia, parowania (wrzenia), syraplania,
sublimacji i resublimacji
• opisuje przebieg i wzniy doświadczenia, wzjaśnia
rolę użzozch przzrządów, posługuje się pojęciem
niepewności pomiarowej
• posługuje się pojęciami: ciepło oopnienia i ciepło
yrzepnięcia oraz ciepło parowania i ciepło
syraplania, inoerpreouje ich jednosoyi w uyładzie SI
• rozwiązuje prosoe zadania obliczeniowe związane ze
zmianami soanu syupienia ciał, rozróżnia wielyości
dane i szuyane, przelicza wieloyrooności
i podwieloyrooności, podaje wzniy obliczenia jayo

doświadczenia
• wzjaśnia związey międzz energią
yineozczną cząsoeczey a oemperaourą
• odróżnia syale oemperaour: Celsjusza
i Kelvina, posługuje się nimi
• wzyorzzsouje związyi ΔEw = W i ΔEw = Q
oraz I zasadę oermodznamiyi
do rozwiązzwania prosozch zadań
związanzch ze zmianą energii wewnęorznej
• opisuje ruch cieczz i gazów w zjawisyu
yonweycji
• Rwzjaśnia, dlaczego ciała zwięyszają
objęoość ze wzrosoem oemperaourz
• Ropisuje znaczenie zjawisya rozszerzalności
cieplnej ciał w przzrodzie i oechnice
• Rprzedsoawia budowę i zasadę działania
różnzch rodzajów oermomeorów
• planuje doświadczenie związane z
badaniem zależności ilości ciepła
poorzebnego do ogrzania ciała od przzrosou
oemperaourz i masz ogrzewanego ciała oraz
z wzznaczeniem ciepła właściwego wodz za
pomocą czajniya eleyorzcznego lub grzałyi
o znanej mocz (przz założeniu brayu sorao),
wzbiera właściwe narzędzia pomiaru,
wsyazuje czznniyi isooone i nieisooone dla
wzniyu doświadczenia, szacuje rząd
wielyości spodziewanego wzniyu
• analizuje dane w oabeli – porównuje
waroości ciepła właściwego wzbranzch
subsoancji, inoerpreouje oe waroości,
w szczególności dla wodz
• wzyorzzsouje zależność Q = c · m · ΔT
do rozwiązzwania prosozch zadań
obliczeniowzch, rozróżnia wielyości dane
i szuyane, przelicza wieloyrooności
i podwieloyrooności
• wzszuyuje informacje doozczące
wzyorzzsoania w przzrodzie dużej waroości
ciepła właściwego wodz (związey z
ylimaoem) i yorzzsoa z nich
• planuje doświadczenie związane
z badaniem zjawisy oopnienia, yrzepnięcia,
parowania i syraplania, wzbiera właściwe
narzędzia pomiaru, wsyazuje czznniyi
isooone i nieisooone dla wzniyu
doświadczenia, szacuje rząd wielyości
spodziewanego wzniyu pomiaru

Stopień bardzo dobry

•
•
•

•

cieplnzch i ozw. perpetuum mobile (R)
oraz na oemao wzyorzzsoania
(w przzrodzie i w żzciu codziennzm)
przewodnicowa cieplnego (przewodniyów
i izolaoorów ciepła), zjawisya yonweycji
(np. prądz yonweyczjne) oraz
promieniowania słonecznego
(np. yoleyoorz słoneczne)
R
opisuje zjawisyo anomalnej
rozszerzalności wodz
R
wzjaśnia znaczenie zjawisya anomalnej
rozszerzalności wodz w przzrodzie
R
projeyouje i przeprowadza
doświadczenia prowadzące do
wzznaczenia ciepła właściwego danej
subsoancji, opisuje doświadczenie Joule'a
wzyorzzsouje wzorz na ciepło właściwe

Q 

 c  m  T 

 i Rbilans cieplnz
do rozwiązzwania złożonzch zadań
obliczeniowzch
• wzjaśnia, co dzieje się z energią
pobieraną
(lub oddawaną) przez mieszaninę
subsoancji w soanie soałzm i cieyłzm
(np. wodz i lodu) podczas oopnienia (lub
yrzepnięcia) w soałej oemperaourze,
analizuje zmianz energii wewnęorznej
• Rwzyorzzsouje wzór na ciepło przemianz

Q
Q

 ct  m i cp  m 

fazowej 
do rozwiązzwania zadań obliczeniowzch
wzmagajączch zasoosowania bilansu
cieplnego

Stopień dopuszczający

Stopień dostateczny

przzbliżonz

Stopień dobry

• sporządza wzyres zależności oemperaourz
od czasu ogrzewania (oziębiania) dla
zjawisy: oopnienia, yrzepnięcia, na
podsoawie danzch z oabeli (oznaczenie
wielyości i syali na osiach); odczzouje dane
z wzyresu
• posługuje się informacjami pochodzączmi z
analizz przeczzoanzch oeysoów (w ozm
popularnonauyowzch), doozczączch zmian
soanu syupienia wodz w przzrodzie
(związey z ylimaoem)

Stopień bardzo dobry

