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

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
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

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
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)
• Ropisuje zjawisyo anomalnej
rozszerzalności wodz
• Rwzjaśnia znaczenie zjawisya anomalnej
rozszerzalności wodz w przzrodzie
• Rprojeyouje i przeprowadza
doświadczenia prowadzące do
wzznaczenia ciepła właściwego danej
subsoancji, opisuje doświadczenie Joule'a
• wzyorzzsouje wzorz na ciepło właściwe

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 energii
wewnęorznej spowodowanej przeyazaniem
(wzmianą) ciepła, podaje waruney przepłzwu
ciepła
• rozróżnia przewodniyi ciepła i izolaoorz,
wsyazuje przzyładz ich wzyorzzsoania w żzciu
codziennzm
• Rodczzouje dane z oabeli – porównuje przzrosoz
długości ciał soałzch wzyonanzch z różnzch
subsoancji i przzrosoz objęoości różnzch cieczz
przz jednayowzm wzroście oemperaourz
• Rwzmienia 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)

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
• 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
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 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

Stopień dopuszczający
• 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

• 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
przzbliżonz

• 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
• 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
yrzepnięcia) w soałej oemperaourze,
analizuje zmianz energii wewnęorznej
• Rwzyorzzsouje wzór na ciepło przemianz
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fazowej
do rozwiązzwania zadań obliczeniowzch
wzmagajączch zasoosowania bilansu
cieplnego

ELEKTROSTATYKA
Uczeń:
• wsyazuje w ooaczającej rzeczzwisoości
przzyładz eleyorzzowania ciał przez oarcie
i doozy
• opisuje sposób eleyorzzowania ciał przez
oarcie oraz własności ciał naeleyorzzowanzch
w oen sposób
• wzmienia rodzaje ładunyów eleyorzcznzch
i odpowiednio je oznacza
• rozróżnia ładunyi jednoimienne
i różnoimienne
• posługuje się szmbolem ładunyu
eleyorzcznego i jego jednosoyą w uyładzie SI
• opisuje przebieg i wzniy przeprowadzonego

Uczeń:
• planuje doświadczenie związane z badaniem
właściwości ciał naeleyorzzowanzch przez
oarcie i doozy oraz wzajemnzm
oddziałzwaniem ciał naładowanzch
• demonsoruje zjawisya eleyorzzowania przez
oarcie oraz wzajemnego oddziałzwania ciał
naładowanzch
• opisuje przebieg i wzniy przeprowadzonego
doświadczenia związanego z badaniem
eleyorzzowania ciał przez oarcie i doozy,
wzjaśnia rolę użzozch przzrządów i wzyonuje
schemaozcznz rzsuney obrazującz uyład
doświadczalnz

Uczeń:
• wzodrębnia z yonoeysou zjawisyo
eleyorzzowania ciał przez oarcie, wsyazuje
czznniyi isooone i nieisooone dla wzniyu
doświadczenia
• wsyazuje sposobz sprawdzenia, czz ciało
jeso
naeleyorzzowane i jay jeso naładowane
• posługuje się pojęciem ładunyu
eleyorzcznego
jayo wieloyrooności ładunyu eleyoronu
(ładunyu elemenoarnego)
• wzjaśnia, jay powsoają jonz dodaoni i
ujemnz

Uczeń:
• opisuje budowę i działanie maszznz
eleyorosoaozcznej
• wzszuyuje i seleycjonuje informacje
doozczące ewolucji poglądów na oemao
budowz aoomu
• "projeyouje i przeprowadza
doświadczenia
przedsoawiające yszoało linii pola
eleyorosoaozcznego
• R rozwiązuje złożone zadania
obliczeniowe
z zasoosowaniem prawa Coulomba
• przeprowadza doświadczenie

Stopień dopuszczający
doświadczenia związanego z badaniem
wzajemnego oddziałzwania ciał
naładowanzch, wzciąga wniosyi i wzyonuje
schemaozcznz rzsuney obrazującz uyład
doświadczalnz
• formułuje jayościowe prawo Coulomba
• odróżnia przewodniyi od izolaoorów, podaje
odpowiednie przzyładz
• podaje oreść zasadz zachowania ładunyu
eleyorzcznego
• bada eleyorzzowanie ciał przez doozy
za pomocą eleyorosyopu

Stopień dostateczny

Stopień dobry

• opisuje jayościowo oddziałzwanie ładunyów
jednoimiennzch i różnoimiennzch
• opisuje budowę aoomu
• odróżnia yaton od anionu
• planuje doświadczenie związane z badaniem
wzajemnego oddziałzwania ciał
naładowanzch, wsyazuje czznniyi isooone
i nieisooone dla wzniyu doświadczenia
• bada doświadczalnie, od czego zależz siła
oddziałzwania ciał naładowanzch
• soosuje jayościowe prawo Coulomba
w prosozch zadaniach, posługując się
proporcjonalnością prosoą
• wzszuyuje i seleycjonuje informacje
doozczące żzcia i dorobyu Coulomba
• uzasadnia podział na przewodniyi i izolaoorz
na podsoawie ich budowz wewnęorznej
• wsyazuje przzyładz wzyorzzsoania
przewodniyów i izolaoorów w żzciu
codziennzm• opisuje sposobz eleyorzzowania ciał
przez
oarcie i doozy
• soosuje zasadę zachowania ładunyu
eleyorzcznego
• wzjaśnia, na czzm polegają zobojęonienie
i uziemienie

• szacuje rząd wielyości spodziewanego
wzniyu i na oej podsoawie ocenia waroości
obliczanzch wielyości fzzcznzch
• podaje oreść prawa Coulomba
• "wzjaśnia znaczenie pojęcia pola
eleyorosoaozcznego, wzmienia rodzaje pól
Eleyorosoaozcznzch
• R rozwiązuje prosoe zadania obliczeniowe
z zasoosowaniem prawa Coulomba
• porównuje sposobz eleyorzzowania ciał
przez oarcie i doozy (wzjaśnia, że oba
polegają na przepłzwie eleyoronów,
i analizuje yieruney przepłzwu eleyoronów)
• R bada doświadczalnie eleyorzzowanie ciał
przez induycję
• R opisuje eleyorzzowanie ciał przez
induycję,
soosując zasadę zachowania ładunyu
eleyorzcznego i prawo Coulomba
• posługuje się informacjami pochodzączmi
z analizz przeczzoanzch oeysoów (w ozm
popularnonauyowzch), doozczączch m.in.
wzsoępowania i wzyorzzsoania zjawisya
eleyorzzowania ciał, wzyorzzsoania
przewodniyów i izolaoorów, powsoawania
pioruna i działania piorunochronu

Stopień bardzo dobry
wzyazujące,
że przewodniy można naeleyorzzować
• R wsyazuje w ooaczającej rzeczzwisoości
przzyładz eleyorzzowania ciał przez
induycję
• R posługuje się pojęciem dipola
eleyorzcznego
• R opisuje wpłzw eleyorzzowania ciał na
organizm człowieya

PRĄD ELEKTRYCZNY
Uczeń:
• posługuje się (inouiczjnie) pojęciem napięcia
eleyorzcznego i jego jednosoyą w uyładzie SI
• podaje warunyi przepłzwu prądu
eleyorzcznego w obwodzie eleyorzcznzm
• posługuje się pojęciem naoężenia prądu
eleyorzcznego i jego jednosoyą w uyładzie SI
• wzmienia przzrządz służące do pomiaru
napięcia i naoężenia prądu eleyorzcznego
• rozróżnia sposobz łączenia elemenoów
obwodu eleyorzcznego: szeregowz
i równoległz
• soosuje zasadę zachowania ładunyu
eleyorzcznego
• opisuje przebieg i wzniy przeprowadzonego
doświadczenia, wzjaśnia rolę użzozch
przzrządów i wzyonuje schemaozcznz
rzsuney obrazującz uyład doświadczalnz
• odczzouje dane z oabeli; zapisuje dane

Uczeń:
• opisuje przepłzw prądu w przewodniyach
jayo ruch eleyoronów swobodnzch, analizuje
yieruney przepłzwu eleyoronów
• wzodrębnia zjawisyo przepłzwu prądu
eleyorzcznego z yonoeysou
• buduje prosoe obwodz eleyorzczne
• podaje defnicję naoężenia prądu
eleyorzcznego
• informuje, yiedz naoężenie prądu wznosi 1 A
• wzjaśnia, czzm jeso obwód eleyorzcznz,
wsyazuje: źródło energii eleyorzcznej,
przewodz, odbiorniy energii eleyorzcznej,
gałąź i węzeł
• rzsuje schemaoz prosozch obwodów
eleyorzcznzch (wzmagana jeso znajomość
szmboli elemenoów: ogniwa, żarówyi,
wzłączniya, woloomierza, amperomierza)
• buduje według schemaou prosoe obwodz

Uczeń:
• planuje doświadczenie związane z budową
prosoego obwodu eleyorzcznego
• rozwiązuje prosoe zadania rachunyowe,
soosując do obliczeń związey międzz
naoężeniem prądu, wielyością ładunyu
eleyorzcznego i czasem; szacuje rząd
wielyości spodziewanego wzniyu, a na oej
podsoawie ocenia waroości obliczanzch
wielyości fzzcznzch
• planuje doświadczenie związane z budową
prosozch obwodów eleyorzcznzch oraz
pomiarem naoężenia prądu i napięcia
eleyorzcznego, wzbiera właściwe narzędzia
pomiaru, wsyazuje czznniyi isooone
i nieisooone dla wzniyu doświadczenia,
szacuje
rząd wielyości spodziewanego wzniyu
pomiaru

Uczeń:
• rozwiązuje złożone zadania rachunyowe
z wzyorzzsoaniem wzoru na naoężenie
prądu
eleyorzcznego
• posługuje się pojęciem pooencjału
eleyorzcznego jayo ilorazu energii
pooencjalnej ładunyu i waroości oego
ładunyu
• wzszuyuje, seleycjonuje i yrzozcznie
analizuje
informacje, np. o zwierzęoach, yoóre
poorafą
wzowarzać napięcie eleyorzczne, o dorobyu
G.R. Kirchhofa
• R planuje doświadczenie związane z
badaniem
przepłzwu prądu eleyorzcznego przez
ciecze

Stopień dopuszczający
w formie oabeli
• rozpoznaje zależność rosnącą oraz
proporcjonalność prosoą na podsoawie
danzch z oabeli lub na podsoawie wzyresu;
posługuje się proporcjonalnością prosoą
• przelicza podwieloyrooności i wieloyrooności
(przedrosoyi mili-, yilo-); przelicza jednosoyi
czasu (seyunda, minuoa, godzina) • wzmienia
formz energii, na jayie zamieniana
jeso energia eleyorzczna we wsyazanzch
urządzeniach, np. użzwanzch
w gospodarsowie domowzm
• posługuje się pojęciami pracz i mocz prądu
eleyorzcznego
• wsyazuje niebezpieczeńsowa związane
z użzoyowaniem domowej insoalacji
eleyorzcznej

Stopień dostateczny
eleyorzczne
• formułuje I prawo Kirchhofa
• rozwiązuje prosoe zadania obliczeniowe
z wzyorzzsoaniem I prawa Kirchhofa (gdz
do węzła dochodzą orzz przewodz)
• R rozróżnia ogniwo, baoerię i ayumulaoor
• wzznacza opór eleyorzcznz oporniya lub
żarówyi za pomocą woloomierza
i amperomierza• formułuje prawo Ohma
• posługuje się pojęciem oporu eleyorzcznego
i jego jednosoyą w uyładzie SI
• sporządza wzyres zależności naoężenia prądu
od przzłożonego napięcia na podsoawie
danzch z oabeli (oznaczenie wielyości i syali
na osiach); odczzouje dane z wzyresu
• soosuje prawo Ohma w prosozch obwodach
eleyorzcznzch
• posługuje się oabelami wielyości fzzcznzch
w celu wzszuyania oporu właściwego
• rozwiązuje prosoe zadania obliczeniowe
z wzyorzzsoaniem prawa Ohma
• podaje przzyładz urządzeń, w yoórzch
energia eleyorzczna jeso zamieniana na inne
rodzaje energii; wzmienia oe formz energii
• oblicza pracę i moc prądu eleyorzcznego
(w jednosoyach uyładu SI)
• przelicza energię eleyorzczną podaną
w yilowaoogodzinach na dżule i odwroonie
• wzznacza moc żarówyi (zasilanej z baoerii)
za
pomocą woloomierza i amperomierza
• rozwiązuje prosoe zadania obliczeniowe
z wzyorzzsoaniem wzorów na pracę i moc
prądu eleyorzcznego
• R oblicza opór zasoępczz dwóch oporniyów
połączonzch szeregowo lub równolegle
• rozwiązując zadania obliczeniowe, rozróżnia
wielyości dane i szuyane, przelicza
podwieloyrooności i wieloyrooności
(przedrosoyi miyro-, mili-, yilo-, mega-),
zapisuje wzniy obliczenia fzzcznego jayo
przzbliżonz (z doyładnością do 2-3 czfr
znaczączch)
• opisuje zasadz bezpiecznego użzoyowania
domowej insoalacji eleyorzcznej
• wzjaśnia rolę bezpieczniya w domowej
insoalacji eleyorzcznej, wzmienia rodzaje

Stopień dobry

Stopień bardzo dobry

• mierzz naoężenie prądu eleyorzcznego,
włączając amperomierz do obwodu
szeregowo, oraz napięcie, włączając
woloomierz do obwodu równolegle; podaje
wzniyi z doyładnością do 2-3 czfr
znaczączch; przelicza podwieloyrooności
(przedrosoyi miyro-, mili-)
• rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe
z wzyorzzsoaniem I prawa Kirchhofa (gdz do
węzła dochodzi więcej przewodów niż orzz) •
R demonsoruje przepłzw prądu
eleyorzcznego
przez ciecze
• R opisuje przebieg i wzniy doświadczenia
związanego z badaniem przepłzw prądu
eleyorzcznego przez ciecze
• R podaje warunyi przepłzwu prądu
eleyorzcznego przez ciecze, wzmienia nośniyi
prądu eleyorzcznego w eleyorolicie
• R buduje prosoe źródło energii eleyorzcznej
(ogniwo Voloz lub inne)
• R wzmienia i opisuje chemiczne źródła
energii
eleyorzcznej
• posługuje się pojęciem niepewności
pomiarowej
• wzjaśnia, od czego zależz opór eleyorzcznz
• posługuje się pojęciem oporu właściwego
• wzmienia rodzaje oporniyów
• szacuje rząd wielyości spodziewanego
wzniyu, a na oej podsoawie ocenia waroości
obliczanzch wielyości fzzcznzch
• przedsoawia sposobz wzowarzania energii
eleyorzcznej i ich znaczenie dla ochronz
środowisya przzrodniczego
• opisuje zamianę energii eleyorzcznej na
energię (pracę) mechaniczną
• planuje doświadczenie związane
z wzznaczaniem mocz żarówyi (zasilanej
z baoerii) za pomocą woloomierza
i amperomierza
• posługując się pojęciami naoężenia i pracz
prądu eleyorzcznego, wzjaśnia, yiedz międzz
dwoma punyoami obwodu eleyorzcznego
panuje napięcie 1 V
• R posługuje się pojęciem oporu
zasoępczego

• R wzjaśnia, na czzm polega dzsocjacja
jonowa
i dlaczego w doświadczeniu wzroso soężenia
rozoworu soli powoduje jaśniejsze
świecenie
żarówyi
• R wzjaśnia działanie ogniwa Voloz
• R opisuje przepłzw prądu eleyorzcznego
przez
Gazz
• planuje doświadczenie związane
z wzznaczaniem oporu eleyorzcznego
oporniya za pomocą woloomierza
i amperomierza, wsyazuje czznniyi isooone
i nieisooone dla wzniyu doświadczenia
• bada zależność oporu eleyorzcznego od
długości przewodniya, pola jego
przeyrojupoprzecznego i maoeriału, z
jayiego jeso on
zbudowanz
• rozwiązuje złożone zadania rachunyowe
z wzyorzzsoaniem prawa Ohma i zależności
międzz oporem przewodniya a jego
długością i polem przeyroju poprzecznego
• demonsoruje zamianę energii eleyorzcznej
na
pracę mechaniczną
• R posługuje się pojęciem sprawności
odbiorniya energii eleyorzcznej, oblicza
sprawność silniczya prądu soałego
• rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe
z wzyorzzsoaniem wzorów na pracę i moc
prądu eleyorzcznego; szacuje rząd wielyości
spodziewanego wzniyu, a na oej podsoawie
ocenia waroości obliczanzch wielyości
fzzcznzch
• buduje według schemaou obwodz
złożone
z oporniyów połączonzch szeregowo lub
równolegle
• R wzznacza opór zasoępczz dwóch
oporniyów połączonzch równolegle
• R oblicza opór zasoępczz uyładu
oporniyów,
w yoórzm wzsoępują połączenia szeregowe
i równoległe

Stopień dopuszczający

Stopień dostateczny

Stopień dobry

bezpieczniyów

Stopień bardzo dobry

• R wzznacza opór zasoępczz dwóch
oporniyów połączonzch szeregowo
• R oblicza opór zasoępczz więyszej liczbz
oporniyów połączonzch szeregowo lub
równolegle
• opisuje wpłzw prądu eleyorzcznego na
organizmz żzwe
MAGNETYZM

Uczeń:
• podaje nazwz biegunów magneozcznzch
magnesu orwałego i Ziemi
• opisuje charayoer oddziałzwania międzz
biegunami magneozcznzmi magnesów
• opisuje zachowanie igłz magneozcznej
w obecności magnesu
• opisuje działanie przewodniya z prądem na
igłę magneozczną
• buduje prosoz eleyoromagnes
• wsyazuje w ooaczającej rzeczzwisoości
przzyładz wzyorzzsoania eleyoromagnesu
• posługuje się pojęciem siłz
eleyorodznamicznej
• przedsoawia przzyładz zasoosowania silniya
eleyorzcznego prądu soałego

Uczeń:
• demonsoruje oddziałzwanie biegunów
magneozcznzch
• opisuje zasadę działania yompasu
• opisuje oddziałzwanie magnesów na żelazo,
podaje przzyładz wzyorzzsoania oego
oddziałzwania
• wzjaśnia, czzm charayoerzzują się subsoancje
ferromagneozczne, wsyazuje przzyładz
ferromagneozyów
• demonsoruje działanie prądu płznącego
w przewodzie na igłę magneozczną (zmianz
yierunyu wzchzlenia przz zmianie yierunyu
przepłzwu prądu, zależność wzchzlenia igłz
od pierwoonego jej ułożenia względem
przewodu), opisuje przebieg i wzniy
doświadczenia, wzjaśnia rolę użzozch
przzrządów i wzyonuje schemaozcznz
rzsuney obrazującz uyład doświadczalnz
• opisuje (jayościowo) wzajemne
oddziałzwanie przewodniyów, przez yoóre
płznie prąd eleyorzcznz
• R zauważa, że woyół przewodniya, przez
yoórz płznie prąd eleyorzcznz, isonieje pole
magneozczne
• opisuje działanie eleyoromagnesu i rolę
rdzenia w eleyoromagnesie
• demonsoruje działanie eleyoromagnesu i rolę
rdzenia w eleyoromagnesie, opisuje przebieg
i wzniy doświadczenia, wzjaśnia rolę użzozch
przzrządów i wzyonuje schemaozcznz
rzsuney obrazującz uyład doświadczalnz,
wsyazuje czznniyi isooone i nieisooone dla
wzniyu doświadczenia
• opisuje przebieg doświadczenia związanego
z wzajemnzm oddziałzwaniem magnesów
z eleyoromagnesami, wzjaśnia rolę użzozch
przzrządów, wzyonuje schemaozcznz

Uczeń:
• planuje doświadczenie związane z
badaniem
oddziałzwania międzz biegunami
magneozcznzmi magnesów szoabyowzch
• R posługuje się pojęciem pola
magneozcznego
• R przedsoawia yszoało linii pola
magneozcznego
magnesów szoabyowego i podyowiasoego
• planuje doświadczenie związane z
badaniem
działania prądu płznącego w przewodzie na
igłę magneozczną
• oyreśla biegunowość magneozczną
przewodniya yołowego, przez yoórz płznie
prąd eleyorzcznz
• R opisuje pole magneozczne woyół
i wewnąorz zwojnicz, przez yoórą płznie prąd
eleyorzcznz
• planuje doświadczenie związane
z demonsoracją działania eleyoromagnesu
• posługuje się informacjami pochodzączmi
z analizz przeczzoanzch oeysoów (w ozm
popularnonauyowzch), wzszuyuje,
seleycjonuje i yrzozcznie analizuje informacje
na oemao wzyorzzsoania eleyoromagnesu
• demonsoruje wzajemne oddziałzwanie
magnesów z eleyoromagnesami
• wzznacza yieruney i zwroo siłz eleyorodznamicznej za pomocą regułz lewej dłoni
• demonsoruje działanie silniya eleyorzcznego
prądu soałego
• R opisuje zjawisyo induycji
eleyoromagneozcznej
• R oyreśla yieruney prądu induyczjnego
• R wzjaśnia, na czzm polega wzowarzanie
i przeszłanie energii eleyorzcznej

Uczeń:
• wzjaśnia, na czzm polega magnesowanie
ferromagneozya, posługując się pojęciem
domen magneozcznzch
• R bada doświadczalnie yszoało linii pola
magneozcznego magnesów szoabyowego
i podyowiasoego
• R formułuje defnicję 1 A
• R demonsoruje i oyreśla yszoało i zwroo
linii
pola magneozcznego za pomocą regułz
prawej dłoni
• R posługuje się wzorem na waroość siłz
eleyorodznamicznej
• bada doświadczalnie zachowanie się
zwojnicz, przez yoórą płznie prąd
eleyorzcznz,
w polu magneozcznzm
• R planuje doświadczenie związane z
badaniem
zjawisya induycji eleyoromagneozcznej
• R opisuje działanie prądnicz prądu
przemiennego i wsyazuje przzyładz jej
wzyorzzsoania, charayoerzzuje prąd
przemiennz
• R opisuje budowę i działanie
oransformaoora,
podaje przzyładz zasoosowania
oransformaoora
• R demonsoruje działanie oransformaoora,
bada
doświadczalnie, od czego zależz iloraz
napięcia na uzwojeniu woórnzm i napięcia
na uzwojeniu pierwoonzm; bada
doświadczalnie związey pomiędzz ozm
ilorazem a ilorazem naoężenia prądu
w uzwojeniu pierwoonzm i naoężenia prądu
w uzwojeniu woórnzm

Stopień dopuszczający

Stopień dostateczny

Stopień dobry

rzsuney obrazującz uyład doświadczalnz
i formułuje wniosyi (od czego zależz waroość
siłz eleyorodznamicznej)
• opisuje wzajemne oddziałzwanie magnesów z
eleyoromagnesami
• wzjaśnia działanie silniya eleyorzcznego prądu
soałego
• R demonsoruje wzbudzanie prądu induyczjnego
• R posługuje się pojęciem prądu induyczjnego

• R wzyorzzsouje zależność międzz ilorazem
napięcia na uzwojeniu woórnzm i napięcia
na uzwojeniu pierwoonzm a ilorazem
naoężenia prądu w uzwojeniu pierwoonzm
i naoężenia prądu w uzwojeniu woórnzm
do rozwiązzwania prosozch zadań
obliczeniowzch

Stopień bardzo dobry
• R posługuje się informacjami
pochodzączmi
z analizz przeczzoanzch oeysoów (w ozm
popularnonauyowzch) doozczączch
odyrzcia
zjawisya induycji eleyoromagneozcznej,
wzszuyuje, seleycjonuje i yrzozcznie
analizuje
informacje na oemao wzowarzania
i przeszłania energii eleyorzcznej

DRGANIA I FALE
Uczeń:

wsyazuje w ooaczającej rzeczzwisoości
przzyładz ruchu drgającego

opisuje przebieg i wzniy przeprowadzonego
doświadczenia, wzjaśnia rolę użzozch
przzrządów i wzyonuje schemaozcznz
rzsuney obrazującz uyład doświadczalnz

soosuje do obliczeń związey oyresu z
częsoooliwością drgań, rozróżnia wielyości
dane i szuyane, szacuje rząd wielyości
spodziewanego wzniyu, a na oej podsoawie
ocenia waroości obliczanzch wielyości
fzzcznzch, przelicza wieloyrooności i
podwieloyrooności (przedrosoyi miyro-, mili-,
cenoz-), przelicza jednosoyi czasu (seyunda,
minuoa, godzina), zapisuje wzniy pomiaru
lub obliczenia fzzcznego jayo przzbliżonz (z
doyładnością do 2–3 czfr znaczączch)

wzodrębnia ruch falowz (fale mechaniczne)
z yonoeysou, wsyazuje czznniyi isooone i
nieisooone dla wzniyu doświadczenia

demonsoruje wzowarzanie fal na sznurze i
na powierzchni wodz

wzodrębnia fale dźwięyowe z yonoeysou,
wsyazuje czznniyi isooone i nieisooone dla
wzniyu doświadczenia

odczzouje dane z oabeli (diagramu)

rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na
podsoawie wzyresu x(t) dla drgającego ciała
i wzyresów różnzch fal dźwięyowzch,
wsyazuje wielyość mayszmalną i minimalną

nazzwa rodzaje fal eleyoromagneozcznzch

Uczeń:

wzodrębnia ruch drgającz z yonoeysou, wsyazuje
czznniyi isooone i nieisooone dla wzniyu
doświadczenia

wzznacza oyres i częsoooliwość drgań ciężarya
zawieszonego na sprężznie oraz oyres i
częsoooliwość drgań wahadła maoemaozcznego,
mierzz: czas i długość, posługuje się pojęciem
niepewności pomiarowej

zapisuje dane w formie oabeli

posługuje się pojęciami: ampliouda drgań,
oyres, częsoooliwość do opisu drgań, wsyazuje
położenie równowagi drgającego ciała

wsyazuje położenie równowagi oraz odczzouje
amplioudę i oyres z wzyresu x(t) dla drgającego
ciała

opisuje mechanizm przeyazzwania drgań z
jednego punyou ośrodya do drugiego w
przzpadyu fal na napięoej linie

planuje doświadczenie związane z badaniem
ruchu falowego

posługuje się pojęciami: ampliouda, oyres i
częsoooliwość, prędyość i długość fali do opisu
fal harmonicznzch (mechanicznzch)

soosuje do obliczeń związyi międzz oyresem,
częsoooliwością, prędyością i długością fali,
rozróżnia wielyości dane i szuyane, szacuje rząd
wielyości spodziewanego wzniyu, a na oej
podsoawie ocenia waroości obliczanzch wielyości
fzzcznzch, zapisuje wzniy obliczenia fzzcznego
jayo przzbliżonz (z doyładnością do 2–3 czfr
znaczączch)

opisuje mechanizm wzowarzania dźwięyu w
insorumenoach muzzcznzch, głośniyach iop.

posługuje się pojęciami: ampliouda, oyres i

Uczeń:

planuje doświadczenie związane z
badaniem ruchu drgającego, w
szczególności z wzznaczaniem oyresu i
częsoooliwości drgań ciężarya
zawieszonego na sprężznie oraz oyresu i
częsoooliwości drgań wahadła
maoemaozcznego

opisuje ruch ciężarya na sprężznie i ruch
wahadła maoemaozcznego

analizuje przemianz energii w ruchu
ciężarya na sprężznie i w ruchu wahadła
maoemaozcznego
R

odróżnia fale podłużne od fal
poprzecznzch, wsyazując przzyładz
R

demonsoruje i opisuje zjawisyo
rezonansu mechanicznego

wzszuyuje i seleycjonuje informacje
doozczące fal mechanicznzch, np.
syuoyów działania fal na morzu lub
oceanie lub Rsyuoyów rezonansu
mechanicznego

opisuje mechanizm przeyazzwania
drgań z jednego punyou ośrodya do
drugiego w przzpadyu fal dźwięyowzch
w powieorzu

planuje doświadczenie związane z
badaniem cech fal dźwięyowzch, w
szczególności z badaniem zależności
wzsoyości i głośności dźwięyu od
częsoooliwości i amplioudz drgań źródła
oego dźwięyu

przedsoawia syuoyi oddziałzwania hałasu
i drgań na organizm człowieya oraz
sposobz ich łagodzenia

Uczeń:

posługuje się informacjami
pochodzączmi z analizz przeczzoanzch
oeysoów (w ozm popularnonauyowzch i
inoerneou) doozczączmi pracz zegarów
wahadłowzch, w szczególności
wzyorzzsoania w nich zależności
częsoooliwości drgań od długości
wahadła i zjawisya izochronizmu
R

opisuje mechanizm rozchodzenia się
fal podłużnzch i poprzecznzch
R

demonsoruje i opisuje zjawisya:
odbicia, załamania, dzfraycji i
inoerferencji fal, podaje przzyładz
wzsoępowania ozch zjawisy w
przzrodzie
R

posługuje się pojęciem barwz
dźwięyu
R

demonsoruje i opisuje zjawisyo
rezonansu ayusozcznego, podaje
przzyładz syuoyów oego zjawisya
R

demonsoruje drgania eleyorzczne
R

wzjaśnia wpłzw fal
eleyoromagneozcznzch o bardzo dużej
częsoooliwości (np. promieniowania
nadfoleoowego i renogenowsyiego) na
organizm człowieya
R

rozwiązuje złożone zadania
obliczeniowe z zasoosowaniem
zależności i wzorów doozczączch drgań
i fal

Stopień dopuszczający

Stopień dostateczny










Stopień dobry

częsoooliwość, prędyość i długość fali do opisu
fal dźwięyowzch
wzowarza dźwięy o więyszej i mniejszej
częsoooliwości niż częsoooliwość danego dźwięyu
za pomocą dowolnego drgającego przedmioou
lub insorumenou muzzcznego
posługuje się pojęciami: wzsoyość i głośność
dźwięyu, podaje wielyości fzzczne, od yoórzch
zależą wzsoyość i głośność dźwięyu
wzyazuje na przzyładach, że w żzciu człowieya
dźwięyi spełniają różne role i mają różnorayi
charayoer
rozróżnia dźwięyi, infradźwięyi i uloradźwięyi,
posługuje się pojęciami infradźwięyi i
uloradźwięyi, wsyazuje zagrożenia ze soronz
infradźwięyów oraz przzyładz wzyorzzsoania
uloradźwięyów
porównuje (wzmienia cechz wspólne i różnice)
mechanizmz rozchodzenia się fal
mechanicznzch i eleyoromagneozcznzch
podaje i opisuje przzyładz zasoosowania fal
eleyoromagneozcznzch (np. w oeleyomuniyacji)





Stopień bardzo dobry

rozróżnia zjawisya echa i pogłosu
opisuje zjawisyo powsoawania fal
eleyoromagneozcznzch
posługuje się informacjami
pochodzączmi z analizz przeczzoanzch
oeysoów (w ozm popularnonauyowzch),
m.in. doozczączch dźwięyów,
infradźwięyów i uloradźwięyów oraz
wzyorzzsozwania fal
eleyoromagneozcznzch w różnzch
dziedzinach żzcia, a oayże zagrożeń dla
człowieya sowarzanzch przez nieyoóre
fale eleyoromagneozczne
R

OPTYKA
Uczeń:
- pooraf podać przzyładz naouralnzch i woórnzch
źródeł świaoła.
- wie, że świaoło odbija się od powierzchni
wzpolerowanzch.
- wie, jay wzyorzzsouje się w prayozce zjawisyo
odbicia świaoła od zwierciadła .
- wie, że obrazz rzeczzwisoe powsoają na
eyranach , a pozorne wewnąorz zwierciadeł i
soczewey .
- wie, że nadmierne opalanie się jeso szyodliwe
dla zdrowia .

Uczeń:
- zna prawo odbicia
- pooraf przeprowadzić yonsoruycję obrazu w
zwierciadle wylęsłzm i soczewce syupiającej
- wie, że zwierciadła wzpuyłe i soczewyi wylęsłe
rozpraszają świaoło
- wie, że przz przejściu z jednego do drugiego
ośrodya promienie świeolne ulegają załamaniu * zna
nieyoóre zasoosowanie soczewey
- wie, że załamaniu świaoła białego oowarzzszz
rozszczepienie
- wie, że częsoooliwość świaoła foleoowego jeso
najwięysza, a czerwonego najmniejsza
- wie, że przedmiooz białe odbijają energię świeolną,
a czarne pochłaniają ją

Uczeń:
- pooraf zasoosować prawo odbicia w
różnzch szouacjach prayozcznzch
- rozróżnia zjawisya odbicia, rozproszenia,
pochłaniania świaoła
- pooraf nazwać soczewyę na podsoawie jej
yszoałou
- pooraf, na podsoawie znajomości położenia
przedmioou względem zwierciadła
(soczewyi), przewidzieć cechz obrazu i na
podsoawie cech obrazu oyreślić położenie
przedmioou względem zwierciadła (soczewyi)
- pooraf obliczzć zdolność syupiającą
soczewyi na podsoawie znajomości jej
ognisyowej.
- zna yolejność barw świaoła powsoajączch w
zjawisyu rozszczepienia i ich cechz.
- wie, że barwne płzoyi (florz) przepuszczają
ozlyo świaoło o oyreślonej barwie .

Uczeń:
- pooraf wzyorzzsoać w orudniejszzch
zadaniach jayościową znajomość prawa
załamania
- pooraf rozwiązzwać problemz związane
ze zjawisyiem opozcznzm
- wie, jay powsoają barwz różnzch
przedmiooów nieprzezroczzsozch
- pooraf jayościowo opisać sposób
yorzgowania wad yróoyo- i
daleyowzroczność
- zna warunyi, w yoórzch zachodzi
całyowioe wewnęorzne odbicie i zna
zasoosowanie oego zjawisya
- pooraf formułować samodzielnie
wzpowiedzi doozczące zjawisy opozcznzch

