
  

 
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI  

 
ODDZIAŁYWANIA 
Uczeń zna, wie umie, potrafi: 
 
Ocena dopuszczająca 
 że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań  
 rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań 
 podać przykłady ciał fizycznych substancji, wielkości i jednostek 
 że siła jest wielkością wektorową  i posiada cechy: kierunek, zwrot, wartość, punkt przyłożenia 
 że jednostką siły jest 1N 
 co to jest siła ciężkości 
 że do pomiaru siły służy siłomierz 
 pojęcie masy i jej jednostkę 1 kg 
 z pomocą nauczyciela zapisać w prostej formie werbalnej i rysunkowej wyniki obserwacji oraz wyniki danych  

z pomiarów niezbędnych do analizy zjawiska 
 
Ocena dostateczna 
 dostrzegać w otoczeniu zjawiska fizyczne i odróżniać je od innych zjawisk przyrodniczych 
 wymienić rodzaje oddziaływań między ciałami 
 wskazać statyczne i dynamiczne skutki oddziaływań, podać przykłady 
 przedstawić wektor siły z uwzględnieniem jego cech 
 warunek równowagi dwóch sił działających na ciało, umie podać cechy siły równoważącej daną siłę 
 pojęcie siły wypadkowej i umie wyznaczyć wypadkową dwóch sił o tym samym kierunku i o  zgodnych lub przeciwnych 

zwrotach 
 za pomocą wagi wyznaczyć masę ciała stałego lub cieczy 
 z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać zadania 

 
Ocena dobra 
 podać przykłady występowania oddziaływań i wykazać ich wzajemność 
 opisać statyczne i dynamiczne skutki oddziaływań  
 znaleźć wypadkową więcej niż dwóch sił 
 że ważenie polega na porównywaniu mas 
 że w tym samym miejscu na dwa ciała o takich samych masach działają takie same siły ciężkości 
 związek pomiędzy masą a siłą ciężkości i potrafi posłużyć  się wzorem F = mg zarówno w celu  obliczenia ciężaru ciała 

o znanej masie jak i masy ciała o znanym ciężarze 
 
Ocena bardzo dobra 
 wie że fizyka jest nauką doświadczalną zajmującą się własnościami materii i zjawisk w niej   zachodzących 
 dostrzega związek fizyki z innymi naukami 
 że to samo ciało miałoby inny ciężar na Księżycu niż na Ziemi 
 potrafi rozwiązywać zadania doświadczalne, problemowe i rachunkowe o znacznym stopniu trudności 

 
Ocena celująca 

 wykazuje się znajomością problemów i posiada umiejętność wykorzystywania poznanej wiedzy  
z różnych dziedzin, które wykraczają poza obowiązujące treści programowe.  

 



  

WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII 
Uczeń zna, umie, wie, potrafi: 
 
Ocena dopuszczająca 
 poprawnie nazwać i rozróżnić trzy stany skupienia substancji 
 wyznaczyć objętość cieczy za pomocą menzurki 
 że ciała stałe mają określony kształt i objętość 
 że ciecze mają określoną objętość, a ich kształt zależy od kształtu naczynia  
 że ciała stałe mogą być plastyczne, sprężyste lub kruche 
 zmierzyć temperaturę  
 że ciała stałe mogą rozpuszczać się w cieczach tworząc roztwory 
 co  to jest gęstość 
 jednostki gęstości 
 z pomocą nauczyciela zapisać w prostej formie werbalnej i rysunkowej wyniki obserwacji oraz wyniki danych  

z pomiarów niezbędnych do analizy zjawiska 
 pojęcie konwekcji, napięcia powierzchniowego 

 
Ocena dostateczna 
 że substancje w zależności od temperatury mogą występować w różnych stanach skupienia 
 samodzielnie podać podstawowe właściwości ciał stałych , cieczy, gazów 
 wyjaśnić, ze gazy są ściśliwe i rozprężliwe 
 podać przykłady ciał plastycznych, sprężystych i kruchych  
 opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji 
 budowę materii 
 opisuje zjawisko dyfuzji, siły spójności i siły przylegania 
 pojęcia powierzchnia swobodna cieczy, elektrolity 
 budowa kryształów na przykładzie soli kuchennej 
 przelicza jednostki gęstości 
 jak wyznaczyć gęstość 
 z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać zadania 

 
Ocena dobra 
 samodzielnie omówić podobieństwa i różnice właściwości ciał stałych cieczy i gazów 
 co to jest powierzchnia swobodna cieczy i jaki ma kształt 
 wskazać przykłady zastosowania ściśliwości i rozprężliwości gazów 
 wskazać przykłady wykorzystania ciał plastycznych, sprężystych, kruchych 
 zastosować teorię cząsteczkowej budowy materii do wyjaśnienia właściwości substancji 
 wyznaczyć gęstość dowolnego ciała lub cieczy 
 wykorzystuje pojęcie siły spójności i przylegania do opisu menisków  
 opisać zjawisko napięcia powierzchniowego na wybranym przykładzie  
 rozwiązywać zadania doświadczalne ,problemowe i rachunkowe 

  
Ocena bardzo dobra 
 zaproponować doświadczenia w których demonstruje się właściwości ciał stałych cieczy i   gazów 
 że podział na ciała sprężyste, plastyczne, kruche jest podziałem „nieostrym” 
 jakie znaczenie w przyrodzie ma zmiana objętości wody podczas krzepnięcia 
 opisać różnice między ciałami krystalicznymi i bezpostaciowymi 
 zastosować teorię cząsteczkowej budowy materii do wyjaśnienia przemian fazowych 
 wyjaśnić zjawisko spójności ciał stałych i zwilżania na podstawie teorii kinetyczno cząsteczkowej  
 potrafi rozwiązywać zadania doświadczalne , problemowe i rachunkowe o znacznym stopniu trudności 

  
Ocena celująca 

 wykazuje się znajomością problemów i posiada umiejętność wykorzystywania poznanej wiedzy  
z różnych dziedzin, które wykraczają poza obowiązujące treści programowe.  

 



  

ELEMENTY HYDROSTATYKI I AEROSTATYKI 
Uczeń zna, wie, umie, potrafi: 
 
Ocena dopuszczająca 

 co to jest parcie, co to jest ciśnienie i jaka jest jego jednostka 
 jaka jest treść prawa Pascala dla cieczy i gazów 
 co to jest ciśnienie hydrostatyczne i od czego zależy 
 co to jest ciśnienie atmosferyczne jakim przyrządem je mierzymy i od czego zależy 
 co to jest siła wyporu, jakie są jej cechy i od czego zależy 
 treść prawa Archimedesa dla cieczy i gazów 
 warunki pływania ciał 
 z pomocą nauczyciela zapisać w prostej formie werbalnej i rysunkowej wyniki obserwacji oraz wyniki danych  

z pomiarów niezbędnych do analizy zjawiska 
 
Ocena dostateczna 

 jakie znaczenie dla organizmów żywych ma istnienie ciśnienia atmosferycznego, hydrostatycznego 
 w jakich urządzeniach wykorzystano zjawisko ciśnienia atmosferycznego, hydrostatycznego, na czym polega 

działanie tych urządzeń 
 dlaczego dane ciało tonie a inne pływa 
 jak praktycznie wykorzystano prawo Archimedesa 
 co to są naczynia połączone i ich zastosowanie 
 z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności doświadczalne, problemowe  
 i rachunkowe 

 
Ocena dobra 

 przeprowadzić doświadczenie potwierdzające słuszność prawa Pascala 
 wykazać istnienie ciśnienia atmosferycznego 
 doświadczalnie wyznaczyć siłę wyporu 
 zbadać warunki pływania ciał 
 umie  rozwiązywać zadania doświadczalne ,problemowe i rachunkowe 

 
Ocena bardzo dobra: 

 zaprojektować urządzenie w którym wykorzystano zjawisko ciśnienia hydrostatycznego lub atmosferycznego 
 wyjaśnić dlaczego poziom cieczy w naczyniach połączonych jest jednakowy 
 wykorzystać naczynia połączone do wyznaczania gęstości nieznanej cieczy 
  rozwiązywać zadania doświadczalne , problemowe i rachunkowe o znacznym stopniu trudności 

 
Ocena celująca 

 wykazuje się znajomością problemów i posiada umiejętność wykorzystywania poznanej wiedzy  
z różnych dziedzin, które wykraczają poza obowiązujące treści programowe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
KINEMATYKA 
Uczeń zna, umie, wie, potrafi: 
 
Ocena dopuszczająca 

 co to jest ruch, tor ruchu 
 co to jest droga, a co przemieszczenie  
 na czym polega względność ruchu 
 że prędkość  w ruchu jednostajnym prostoliniowym ma wartość stałą i jest wielkością wektorową 
 jakie są jednostki drogi, czasu i prędkości 
 co to jest ruch jednostajny i  niejednostajny 
 co to jest prędkość średnia i  chwilowa 
 co to jest przyspieszenie (opóźnienie) i jaka jest jego jednostka 
 że przyspieszenie jest wielkością wektorową  
 z pomocą nauczyciela zapisać w prostej formie werbalnej i rysunkowej wyniki obserwacji oraz wyniki danych  

z pomiarów niezbędnych do analizy zjawiska 
 
Ocena dostateczna 

 jak odróżnić ruch prostoliniowy od krzywoliniowego 
 jak wyjaśnić na przykładach kiedy ciało jest w spoczynku, a kiedy w ruchu względem wybranych punktów odniesienia 
 jakie są przykłady względności ruchu we Wszechświecie 
 że w ruchu jednostajnym prostoliniowym droga jest proporcjonalna do czasu 
 że w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym prędkość jest proporcjonalna do czasu trwania ruchu,  

a droga jest proporcjonalna do kwadratu czasu 
 przeliczyć jednostki 
 z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać zadania 

 
Ocena dobra 

 wyznaczyć wartość drogi, prędkości i przyśpieszenia 
 określić cechy przemieszczenia 
 podać charakterystykę ruchu jednostajnego prostoliniowego, jednostajnie przyśpieszonego (opóźnionego) 
 obliczyć na podstawie definicji wartość prędkości średniej w ruchu po linii prostej 
 obliczyć prędkość, przyspieszenie (opóźnienie) ciała oraz drogę przebytą przez ciało w tym ruchu 
 sporządzić wykresy zależności drogi, prędkości i przyspieszenia od czasu 
 potrafi rozwiązywać samodzielnie zadania 
 

Ocena bardzo dobra 
 zaprojektować i wykonać doświadczenie obrazujące względność ruchu 
 sporządzić wykresy zależności drogi i prędkości od czasu i odczytać dane z wykresów 
 zademonstrować ruch jednostajnie przyspieszony 
 zbadać ruch jednostajnie przyspieszony 
 potrafi rozwiązywać zadania doświadczalne , problemowe i rachunkowe o znacznym stopniu trudności 

 
Ocena celująca 

 wykazuje się znajomością problemów i posiada umiejętność wykorzystywania poznanej wiedzy  
z różnych dziedzin, które wykraczają poza obowiązujące treści programowe.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
DYNAMIKA 
Uczeń zna, umie, wie, potrafi: 
 
Ocena dopuszczająca 
 że oddziaływania ciał są wzajemne, skutki oddziaływań między ciałami 
 co to jest siła wypadkowa, siły równoważące 
 co to jest tarcie, że tarcie zależy od rodzaju powierzchni trących 
 jaka jest treść zasad dynamiki 
 co to jest bezwładność ciała, że miarą jej jest masa 
 co to jest ciężar, na czym polega swobodne spadanie ciał 
 z pomocą nauczyciela zapisać w prostej formie werbalnej i rysunkowej wyniki obserwacji oraz wyniki danych  

z pomiarów niezbędnych do analizy zjawiska 
 
Ocena dostateczna 
 jakie  są przykłady statycznych i dynamicznych skutków oddziaływań 
 czym różni się tarcie statyczne od kinetycznego, jak je można zmniejszyć lub zwiększyć 
 podać przykłady pożytecznych i niepożądanych skutków tarcia 
 co to jest siła i jak zdefiniować jej jednostkę 
 że gdy działają siły to ciało może pozostawać w spoczynku lub poruszać się ruchem zmiennym 
 warunek równowagi dwóch sił działających na ciało i umie podać cechy siły równoważącej daną siłę 
 pojęcie siły wypadkowej i umie wyznaczyć wypadkową dwóch sił o tym samym kierunku i o    zgodnych lub przeciwnych 

zwrotach 
 jakie są przykłady akcji i reakcji 
 dlaczego I zasadę nazywamy zasadą bezwładności 
 że we wszechświecie ciała spadają z innym niż na Ziemi przyspieszeniem 
 z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać zadania 

 
Ocena dobra 
 doświadczalnie wykazać istnienie tarcia 
 wyznaczyć siłę wypadkową 
 wykonać doświadczenie wykazujące bezwładność ciała 
 wyrazić jednostkę siły przez inne podstawowe jednostki Układu SI 
 wytłumaczyć spadanie swobodne ciał na podstawie praw dynamiki 
 wykonać doświadczenie wykazujące, że gdy na ciało działa siła to ciało porusza się ruchem zmiennym 
 umie  rozwiązywać zadania doświadczalne, problemowe i rachunkowe 

 
Ocena bardzo dobra 
 zaprojektować i przeprowadzić doświadczenie przedstawiające dynamiczne i statyczne skutki oddziaływań 
 wskazać i nazwać źródła sił działających na ciało 
 wyjaśnić zjawisko tarcia na podstawie oddziaływań międzycząsteczkowych 
 potrafi rozwiązywać zadania doświadczalne , problemowe i rachunkowe o znacznym stopniu trudności 

 
Ocena celująca 
 wykazuje się znajomością problemów i posiada umiejętność wykorzystywania poznanej wiedzy  

z różnych dziedzin, które wykraczają poza obowiązujące treści programowe 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
PRACA MOC ENERGIA 
Uczeń zna, umie, wie, potrafi: 
 
Ocena dopuszczająca 
 co to jest praca i jaka jest jej jednostka 
 co to jest energia i jakie są jej rodzaje (formy) 
 od czego zależy przyrost energii potencjalnej i kinetycznej 
 jaka jest treść zasady zachowania energii 
 co to jest moc i jaka jest jej jednostka 
 co to jest dźwignia dwuramienna, blok nieruchomy, kołowrót 
 z pomocą nauczyciela zapisać w prostej formie werbalnej i rysunkowej wyniki obserwacji oraz wyniki danych  

z pomiarów niezbędnych do analizy zjawiska 
 
Ocena dostateczna 
 że praca wykonana nad ciałem może być „zmagazynowana” w formie energii kinetycznej lub potencjalnej 
 jakie są przykłady przemian energii mechanicznej 
 jaka jest rola maszyn prostych  i  zastosowanie w urządzeniach 
 jak wyznaczyć masę ciała za pomocą dźwigni dwuramiennej 
 z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać zadania 

 
Ocena dobra 
 przedstawić graficzną interpretacje pracy 
 wskazać związek pracy i energii 
 wyznaczyć masę ciała za pomocą dźwigni dwuramiennej  
 umie  rozwiązywać zadania doświadczalne ,problemowe i rachunkowe 
 

Ocena bardzo dobra 
 uzasadnić słuszność zasady zachowania energii 
 potrafi rozwiązywać zadania doświadczalne , problemowe i rachunkowe o znacznym stopniu trudności 

 
Ocena celująca 
 wykazuje się znajomością problemów i posiada umiejętność wykorzystywania poznanej wiedzy  

z różnych dziedzin, które wykraczają poza obowiązujące treści programowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
TERMODYNAMIKA 
Uczeń wie, zna, umie, potrafi: 
 
Ocena dopuszczająca 
 co to jest energia wewnętrzna ciała i co jest jej miarą 
 że cieplny przepływ energii może odbywać się przez: przewodzenie, konwekcję i promieniowanie 
 na czym polegają : promieniowanie, konwekcja, przewodzenie 
 podać przykłady dobrych i złych przewodników i izolatorów cieplnych 
 treść I zasady termodynamiki 
 co to jest ciepło właściwe i do czego służy kalorymetr 
 co to jest ciepło topnienia ,parowania, krzepnięcia i skraplania 
 że wraz ze zmianą temperatury ciała zmieniają swoją objętość 
 zmierzyć temperaturę  
 poprawnie nazwać i rozróżnić następujące zjawiska: topnienie, krzepnięcie, skraplanie, parowanie, wrzenie, podać 

odpowiednie przykłady 
 z pomocą nauczyciela zapisać w prostej formie werbalnej i rysunkowej wyniki obserwacji oraz wyniki danych  

z pomiarów niezbędnych do analizy zjawiska 
 
Ocena dostateczna 
 jak można zmienić wartość energii wewnętrznej ciała 
 że po zetknięciu ciał następuje samorzutny przepływ energii  
 że temperatura świadczy o zmianie energii wewnętrznej 
 przykłady cieplnego przepływu energii 
 przykłady wykonanej pracy nad ciepłem 
 potrafi przedstawić przykłady zjawiska rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów 
 co to jest temperatura topnienia substancji i temp wrzenia , zna wartości tych temperatur   dla wody 
 że temp topnienia i krzepnięcia jest stała i dla danej substancji  
 że różne substancje mają różne temp topnienia i krzepnięcia 
 na czym polegają procesy cieplne: topnienie krzepnięcie, parowanie, skraplanie, wrzenie 
 jak wyznaczyć ciepło właściwe wody 
 z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności doświadczalne, problemowe  

i rachunkowe 
 
Ocena dobra 
 opisać zmiany temp podczas ogrzewania ciała stałego aż do całkowitego stopnienia, oziębienia cieczy aż do przejścia 

w ciało stałe, ogrzewania cieczy do stanu wrzenia 
 zastosować teorię cząsteczkowej budowy materii do wyjaśnienia właściwości substancji 
 sporządzać wykresy zależności temperatury od dostarczonej lub  pobranej energii 
 skorzystać z tablic wielkości fizycznych celu odczytania wartości ciepła właściwego, topnienia, parowania  

i odpowiednich temperatur 
 wyznaczyć ciepło właściwe substancji 
 umie  rozwiązywać zadania doświadczalne ,problemowe i rachunkowe 

 
Ocena bardzo dobra 
 zastosować teorię cząsteczkowej budowy materii do wyjaśnienia przemian fazowych 
 wyjaśnić zmianę energii mechanicznej w wewnętrzną na podstawie modelu cząsteczkowej budowy materii  
 rozwiązywać zadania doświadczalne , problemowe i rachunkowe o znacznym stopniu trudności 
 

Ocena celująca 
 wykazuje się znajomością problemów i posiada umiejętność wykorzystywania poznanej wiedzy  

z różnych dziedzin, które wykraczają poza obowiązujące treści programowe 
 
 



  

ELEKTROSTATYKA 
Uczeń wie, zna, umie, potrafi: 
 
Ocena dopuszczająca: 
 wskazać w otaczającej rzeczywistości przykłady elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk  
 że ciała naelektryzowane gromadzą ładunki 
 jakościowe prawo oddziaływania ładunków, rodzaje ładunków elektrycznych 
 że ciała wytwarzają wokół siebie pole elektrostatyczne 
 co to jest ładunek elektryczny 
 kiedy ciało jest elektrycznie obojętne 
 jak zbudowany jest atom 
 jaka jest jednostka ładunku elektrycznego, 
 zastosowanie przewodników i izolatorów, odróżnia przewodniki od izolatorów 
 jakościowo treść prawa Coulomba 
 zasadę zachowania ładunku elektrycznego 
 na czym polega elektryzowanie ciał przez potarcie i dotyk 
 do czego służy elektroskop 
 z pomocą nauczyciela zapisać w prostej formie werbalnej i rysunkowej wyniki obserwacji oraz wyniki danych  

z pomiarów niezbędnych do analizy zjawiska 
 
Ocena dostateczna 
 jak powstaje pole centralne i jednorodne 
 jak powstają jony dodatnie i ujemne, odróżnić kation od anionu 
 czym różnią się w budowie  wewnętrznej przewodniki od izolatorów 
 na czym polega zobojętnianie ładunku , a na czym uziemienie 
 z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać zadania 

 
Ocena dobra 
 wykazać doświadczalnie właściwości ciał naelektryzowanych 
 przeprowadzić doświadczenie potwierdzające istnienie pola wokół ciała naelektryzowanego 
 przedstawić model budowy atomu 
 wykazać że przewodnik można naelektryzować 
 zademonstrować elektryzowanie ciał przez dotyk i pocieranie 
 porównać sposoby elektryzowania ciał (analizując kierunek przepływu elektronów) 
 na czym polega zjawisko indukcji elektrostatycznej 
 zabezpieczyć pomieszczenie przed ujemnymi skutkami zjawiska elektryzowania 
 podać treść prawa Coulomba, 
 umie  rozwiązywać zadania doświadczalne ,problemowe i rachunkowe 
 

Ocena bardzo dobra 
 wykazać ,że siła wzajemnego oddziaływania między ciałami naelektryzowanymi zależy od wielkości ładunku  

i odległości między tymi ciała 
 obliczać siłę Coulombowską 
 zaprojektować doświadczenie wykazujące zjawisko indukcji elektrostatyczne 
 budowę i zasadę działania maszyny elektrostatycznej 
 działanie piorunochronu 
 opisać wpływ elektryzowania ciał na organizm człowieka 
 rozwiązywać zadania doświadczalne , problemowe i rachunkowe o znacznym stopniu trudności 

 
Ocena celująca 
 wykazuje się znajomością problemów i posiada umiejętność wykorzystywania poznanej wiedzy  

z różnych dziedzin, które wykraczają poza obowiązujące treści programowe 
 
 



  

PRĄD ELEKTRYCZNY 
Uczeń wie, zna, potrafi, umie: 
 
Ocena dopuszczająca: 
 co to jest prąd elektryczny, kierunek prądu umowny i rzeczywisty 
 co to jest napięcie  elektryczne, jednostka napięcia elektrycznego, 
 co to jest natężenie prądu elektrycznego , jednostka natężenia 
 co to jest obwód elektryczny i jego podstawowe elementy  
 jakie są chemiczne źródła energii elektrycznej 
 co to jest anoda i katoda 
 jakimi przyrządami mierzy się napięcie  i natężenie prądu jak włącza się te przyrządy 
 jaka jest zależność natężenia prądu od napięcia,  treść prawa Ohma 
 co to jest opór elektryczny, jednostka oporu 
 wymienić formy energii elektrycznej na jakie zamieniana jest we wskazanych urządzeniach 
 od czego zależy wartość pracy i mocy prądu elektrycznego i jednostki 
 sposoby łączenia odbiorników prądu 
 treść prawa Kirchhoffa 
 skutki porażenia prądem elektrycznym 
 z pomocą nauczyciela zapisać w prostej formie werbalnej i rysunkowej wyniki obserwacji oraz wyniki danych  

z pomiarów niezbędnych do analizy zjawiska 
 
Ocena dostateczna 
 jakie muszą być spełnione warunki , aby powstało napięcie elektryczne 
 jak rezystancja zależy od przekroju i długości przewodnika 
 że energia elektryczna zmienia się w inny rodzaj energii 
 jak wyznaczyć opór elektryczny opornika lub żarówki, moc żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza 
 jakie są związki miedzy natężeniami , napięciami i rezystancjami na poszczególnych odbiornikach  

w połączeniu szeregowym i równoległym 
 rodzaje oporników (rezystorów) 
 jak działają bezpieczniki, zasady bezpiecznego użytkowania domowej instalacji elektrycznej 
 z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać zadania 

 
Ocena dobra 
 jakie muszą być spełnione warunki aby prąd  płynął przez ciecze i gazy 
 jak zbudowane są i jak działają chemiczne źródła energii 
 zmontować prosty obwód elektryczny 
 posługiwać się pojęciem oporu właściwego 
 narysować odpowiednie schematy 
 wykazać że prąd elektryczny przepływa przez niektóre ciecze 
 bezpiecznie posługiwać się podstawowymi urządzeniami elektrycznymi 
 wyznaczyć opór elektryczny opornika lub żarówki, moc żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza 
 umie  rozwiązywać zadania doświadczalne, problemowe i rachunkowe 

 
Ocena bardzo dobra 
 rozwiązywać zadania z zastosowaniem zależności : U, I ,R , oraz pracę i moc prądu 
 rozwiązywać zadania z połączeń mieszanych  oporników 
 przedstawić i zademonstrować zamiany energii elektrycznej na pracę mechaniczną 
 rozwiązywać zadania doświadczalne , problemowe o znacznym stopniu trudności 

 
Ocena celująca 
 wykazuje się znajomością problemów i posiada umiejętność wykorzystywania poznanej wiedzy  

z różnych dziedzin, które wykraczają poza obowiązujące treści programowe 
 
 



  

MAGNETYZM 
Uczeń wie, umie, potrafi, rozumie 
 
Ocena dopuszczająca 
 że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne 
 co to jest pole magnetyczne 
 jak działają na siebie bieguny magnetyczne 
 co to jest magnes trwały, zwojnica 
 że wokół  przewodnika z prądem istnieje pole magnetyczne 
 zastosowanie elektromagnesu 
 co to jest siła  elektrodynamiczna 
 elementy silnika prądu stałego 
 co to jest prąd przemienny, okres , częstotliwość 
 co to jest pole elektromagnetyczne 
 z pomocą nauczyciela zapisać w prostej formie werbalnej i rysunkowej wyniki obserwacji oraz wyniki danych  

z pomiarów niezbędnych do analizy zjawiska 
 jaki kształt mają linie pola magnetycznego dla magnesu trwałego 

 
Ocena dostateczna 
 na czym polega namagnesowanie ferromagnetyka 
 jak wyznaczyć biegunowość pola magnetycznego 
 jak oddziaływają na siebie przewodniki przez które płynie prąd 
 jak zbudowany jest i jak działa elektromagnes, kompas 
 jak pole magnetyczne działa na umieszczony w nim  przewodnik  
 demonstrować działanie prądu płynącego w przewodzie na igłę magnetyczną (zmiany kierunku wychylenia igły) 
 jak działa silnik elektryczny 
 na czym polega zjawisko indukcji elektromagnetycznej 
 wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe 
 z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać zadania 

 
Ocena dobra 
 wykorzystać igłę magnetyczną do oznaczenia biegunowości pola magnetycznego 
 wykazać że przewodnik z płynącym prądem wytwarza pole magnetyczne 
 określić biegunowość magnetyczną przewodnika kołowego  
 określić kierunek zwrot siły elektrodynamicznej 
 demonstrować działanie elektromagnesu  
 jak zbudowany jest transformator, jego zastosowanie 
 sposoby otrzymywania prądu indukcyjnego 
 wzbudzać różnymi sposobami prąd indukcyjny 
 umie  rozwiązywać zadania doświadczalne ,problemowe i rachunkowe 

 
Ocena bardzo dobra 
 wyciągnąć wnioski z doświadczenia Oersteda 
 zbudować prosty elektromagnes 
 zademonstrować działanie silnika prądu stałego 
 sporządzić wykres zależności I  =f(t) dla prądu przemiennego 
 zasada działania transformatora  
 wykazać zależności pomiędzy U, I   na uzwojeniach transformatora 
 potrafi rozwiązywać zadania doświadczalne , problemowe i rachunkowe o znacznym stopniu trudności 

 
Ocena celująca 
 wykazuje się znajomością problemów i posiada umiejętność wykorzystywania poznanej wiedzy  

z różnych dziedzin, które wykraczają poza obowiązujące treści programowe 
 
 



  

 
DRGANIA I FALE 
Uczeń zna, potrafi, umie, wie: 
 
Ocena dopuszczająca 
 co to jest fala elektromagnetyczna, rodzaje fal elektromagnetycznych 
 jakie są przykłady ciał drgających 
 co to są drgania gasnące i niegasnące (tłumione i wymuszone) 
 co to jest amplituda, okres drgań, częstotliwość jej jednostka 
 jak powstaje fala i jej rodzaje 
 na czym polega zjawisko: odbicia, interferencji, ugięcia fali 
 co charakteryzuje dźwięk i co jest jego źródłem 
 pojęcie ultradźwięków i infradźwięków 
 z pomocą nauczyciela zapisać w prostej formie werbalnej i rysunkowej wyniki obserwacji oraz wyniki danych  

z pomiarów niezbędnych do analizy zjawiska 
 
Ocena dostateczna 
 na czym polega ruch drgający, wskazuje położenie równowagi drgającego ciała 
 jak wyznaczyć okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie, wahadła matematycznego  
 odczytać amplitudę i okres z wykresu x (t) dla drgającego ciała 
 opisać mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego, wytwarzania dźwięku  

w instrumentach muzycznych 
 posługiwać się pojęciami prędkości i długości fali 
 że fala dźwiękowa jest falą podłużną 
 na czym polega zjawisko rezonansu   
 w jaki sposób ograniczać i zwalczać hałas 
 z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności doświadczalne, problemowe  

i rachunkowe 
 
Ocena dobra 
 wyznaczyć okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie, wahadła matematycznego  
 analizować przemiany energii  w ruchu ciężarka na sprężynie i w ruchu wahadła matematycznego 
 zademonstrować powstawanie fal 
 zademonstrować rozchodzenie się fal dźwiękowych 
 odróżnia falę poprzeczną od podłużnej 
 opisać zjawisko powstawania fal elektromagnetycznych 
 przedstawia skutki działania hałasu i drgań na organizm człowieka,  
 umie  rozwiązywać zadania doświadczalne, problemowe i rachunkowe 

 
Ocena bardzo dobra 
 zademonstrować zjawisko rezonansu mechanicznego 
 wykazać różnice pomiędzy falą podłużną i poprzeczną 
 zademonstrować zjawisko rezonansu akustycznego 
 wykorzystywanie fal elektromagnetycznych w różnych dziedzinach życia 
 zagrożenia jakie stwarzają dla człowieka niektóre fale elektromagnetyczne  
 potrafi rozwiązywać zadania doświadczalne , problemowe i rachunkowe o znacznym stopniu trudności 

 
Ocena celująca 
 wykazuje się znajomością problemów i posiada umiejętność wykorzystywania poznanej wiedzy z różnych dziedzin, 

które wykraczają poza obowiązujące treści programowe.  
 
 
 
 



  

OPTYKA 
Uczeń wie, umie, potrafi, rozumie 
 
Ocena dopuszczająca 
 że światło jest falą 
 jakie są przykłady źródeł światła 
 jaka jest wartość prędkości światła w próżni 
 na czym polega zjawisko odbicia i załamania światła 
 co to są zwierciadła , soczewki 
 które zwierciadła, soczewki skupiają a które rozpraszają światło 
 co oznaczają pojęcia: ognisko soczewki, ogniskowa, środek soczewki, główna oś optyczna 
 w jakich przyrządach wykorzystuje się soczewki, zwierciadła 
 jakie są przykłady przyrządów optycznych 
 jakie są zjawiska optyczne występujące w przyrodzie 
 z pomocą nauczyciela zapisać w prostej formie werbalnej i rysunkowej wyniki obserwacji oraz wyniki danych  

z pomiarów niezbędnych do analizy zjawiska 
 
 Ocena dostateczna 
 porównać mechanizmy rozchodzenia się fal mechanicznych i elektromagnetycznych 
 że w widmie światła białego występuje promieniowanie niewidzialne 
 że na powierzchniach chropowatych światło ulega rozproszeniu 
 jakie obrazy powstają w zwierciadłach i soczewkach 
 na czym polega zjawisko rozproszenia światła i jak powstają barwy 
 formułować prawo odbicia światła 
 demonstrować zjawisko załamania światła  
 na czym polegają zjawiska optyczne: tęcza, zaćmienie Słońca, Księżyca 
 jaka jest natura światła 
 określić (zilustrować rysunkiem) kąt padania, odbicia oraz załamania światła 
 z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać zadania 

 
Ocena dobra 
 opisać zjawisko rozszczepienia światła  
 przedstawić na rysunku: prawo odbicia, zjawisko załamania, powstawanie obrazów w zwierciadłach i soczewkach 
 wytworzyć za pomocą soczewki skupiającej obraz przedmiotu na ekranie 
 badać bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i wyznaczyć jej ogniskową  
 jaka jest zasada działania lupy, oka, mikroskopu itp. 
 wady wzroku i sposoby ich usuwania 
 na czym polega zjawisko fotoelektryczne 
 narysować bieg promieni w płytce równoległościennej i pryzmacie 
 wyjaśnić i zilustrować zjawisko cienia i półcienia 
 umie  rozwiązywać zadania doświadczalne, problemowe i rachunkowe 

 
Ocena bardzo dobra 
 doświadczalnie zbadać zjawiska odbicia i załamania światła 
 za pomocą soczewki skupiającej otrzymać obrazy rzeczywiste 
 otrzymać obrazy za pomocą prostych przyrządów optycznych 
 zademonstrować zjawisko zaćmienia słońca i księżyca 
 potrafi rozwiązywać zadania doświadczalne, problemowe i rachunkowe o znacznym stopniu trudności 
 

Ocena celująca 
 wykazuje się znajomością problemów i posiada umiejętność wykorzystywania poznanej wiedzy  

z różnych dziedzin, które wykraczają poza obowiązujące treści programowe 
 


