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Wymagania edukacyjne z fizyki na podstawie programu nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką” autorstwa Grażyny  

Francuz-Ornat i Teresy Kulawik 

Cele nauczania:  

1. Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk.  

2. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.  

3. Kształtowanie w uczniach postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.  

Powyższe cele kształcenia ogólnego przekładają się na wymagania ogólne dotyczące fizyki:  

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. 

II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. 

III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych. 

IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytany materiałów źródłowych. 

Uwaga: Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. 

 

Zasady ogólne: 

1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe – na stopień dostateczny i bardzo łatwe – na stopień do-

puszczający); niektóre czynności ucznia mogą być wspomagane przez nauczyciela (np. wykonywanie doświadczeń, rozwiązywanie problemów, przy 

czym na stopień dostateczny 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 problemowe w sposób niekonwencjonalny, potrafi dokonać syntezy wiedzy i na tej podsta-

wie sformułować hipotezy badawcze i zaproponować sposób ich weryfikacji, samodzielnie prowadzi badania o charakterze naukowym, z własnej inicja-

tywy pogłębia swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł, poszukuje zastosowań wiedzy 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 rzeczywistości, 

− 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 popularnonaukowych. 
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Ponadto uczeń: 

− sprawnie komunikuje się, 

− sprawnie wykorzystuje narzędzia matematyki, 

− poszukuje, porządkuje, krytycznie analizuje oraz wykorzystuje informacje z różnych źródeł, 

− potrafi pracować w zespole.  

 

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny (symbolemR oznaczono treści spoza podstawy programowej): 

KLASA VII 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ 

Uczeń: 

• określa, czym zajmuje się fizyka 

• wymienia podstawowe metody 

badań stosowane w fizyce 

• rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne 

i substancja  

• oraz podaje odpowiednie przy-

kłady 

• przelicza jednostki czasu (sekun-

da, 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 

Uczeń: 

• podaje przykłady powiązań fizy-

ki z życiem codziennym, techni-

ką, medycyną oraz innymi dzie-

dzinami wiedzy 

• rozróżnia pojęcia: obserwacja, 

pomiar, doświadczenie 

• rozróżnia pojęcia: obserwacja, 

pomiar, doświadczenie 

• wyjaśnia, co to są wielkości fi-

zyczne i na czym polegają pomia-

ry wielkości fizycznych; rozróż-

nia pojęcia wielkość fizyczna 

i jednostka danej wielkości 

• 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 

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  

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 
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Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

• 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 

• rozpoznaje i nazywa siłę 

ciężkości 

• rozpoznaje i nazywa siły 

ciężkości i sprężystości 

• rozróżnia siłę wypadkową i siłę 

równoważącą 

• określa zachowanie się ciała 

w przypadku działania na nie sił 

równoważących się 

ołówka, czasu staczania się ciała 

po pochylni) 

• wyjaśnia, dlaczego żaden pomiar 

nie jest idealnie dokładny 

i co to jest niepewność pomiaro-

wa oraz uzasadnia, że dokładność 

wyniku pomiaru nie może być 

większa niż dokładność przyrządu 

pomiarowego 

• 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 fi-

zycznych do podanej liczby cyfr 

znaczących 

• wykazuje na przykładach, 

że oddziaływania są wzajemne 

• wymienia i rozróżnia skutki od-

działywań (statyczne 

i dynamiczne) 

• odróżnia oddziaływania bezpo-

średnie i na odległość, podaje od-

powiednie przykłady tych oddzia-

ływań 

• stosuje pojęcie siły jako działania 

skierowanego (wektor); wskazuje 

wartość, kierunek i zwrot wektora 

siły 

• przedstawia siłę graficznie (rysu-

je wektor siły) 

• doświadczalnie wyznacza wartość 

• 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 pomiaru 

siły 

• wyznacza i rysuje siłę 

wypadkową dla kilku sił 

o jednakowych kierunkach; 

określa jej cechy 

• określa cechy siły wypadkowej 

działających wzdłuż tej samej 

prostej o różnych zwrotach, 

określa jej cechy 

• rozwiązuje zadania złożone, nie-

typowe dotyczące treści rozdzia-

łu: Pierwsze spotkanie z fizyką 
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Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

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 wypadko-

wą dla dwóch sił o jednakowych 

kierunkach 

• opisuje i rysuje siły, które się 

równoważą 

• określa cechy siły wypadkowej 

dwóch sił działających wzdłuż tej 

samej prostej i siły równoważącej 

inną siłę 

• podaje przykłady sił wypadko-

wych i równoważących się 

z życia codziennego 

• przeprowadza doświadczenia: 

− badanie różnego rodzaju oddzia-

ływań, 

− badanie cech sił, wyznaczanie 

średniej siły, 

− wyznaczanie siły wypadkowej 

i siły równoważącej za pomocą 

siłomierza, korzystając z opisów 

doświadczeń 

• opisuje przebieg przeprowadzo-

nego doświadczenia (wyróżnia 

kluczowe kroki i sposób postę-

powania, wskazuje rolę użytych 

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 
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Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

przyrządów, ilustruje wyniki) 

• wyodrębnia z tekstów i rysunków 

informacje kluczowe dla opisy-

wanego problemu  

• rozwiązuje proste zadania 

dotyczące treści rozdziału: 

Pierwsze spotkanie z fizyką 

• wyznaczanie siły wypadkowej 

i siły równoważącej za pomocą 

siłomierza, korzystając z opisów 

doświadczeń 

• opisuje przebieg przeprowadzo-

nego doświadczenia (wyróżnia 

kluczowe kroki i sposób postę-

powania, wskazuje rolę użytych 

przyrządów, ilustruje wyniki) 

• wyodrębnia z tekstów i rysunków 

informacje kluczowe dla opisy-

wanego problemu 

• rozwiązuje proste zadania doty-

czące treści rozdziału: Pierwsze 

spotkanie z fizyką 

II. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII 

Uczeń: 

• podaje przykłady zjawisk świad-

czące o cząsteczkowej budowie 

materii  

• posługuje się pojęciem napięcia 

powierzchniowego 

• podaje przykłady występowania 

napięcia powierzchniowego wody 

• określa wpływ detergentu 

Uczeń: 

• podaje podstawowe założenia czą-

steczkowej teorii budowy materii 

•  Rpodaje przykłady zjawiska dyfu-

zji w przyrodzie i w życiu co-

dziennym 

• posługuje się pojęciem oddziały-

wań międzycząsteczkowych; od-

różnia siły spójności od sił przyle-

Uczeń: 

• posługuje się pojęciem hipotezy 

• wyjaśnia zjawisko zmiany objęto-

ści cieczy w wyniku mieszania 

się, opierając się 

na doświadczeniu modelowym 

•  Rwyjaśnia, na czym polega zjawi-

sko dyfuzji i od czego zależy jego 

szybkość 

• Uczeń: 

• uzasadnia kształt spadającej kro-

pli wody 

• projektuje i przeprowadza do-

świadczenia (inne niż opisane 

w podręczniku) wykazujące czą-

steczkową budowę materii 

• projektuje i wykonuje doświad-

czenie potwierdzające istnienie 
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Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

na napięcie powierzchniowe wo-

dy 

• wymienia czynniki zmniejszające 

napięcie powierzchniowe wody 

i wskazuje sposoby ich wykorzy-

stywania w codziennym życiu 

człowieka 

• rozróżnia trzy stany skupienia 

substancji; podaje przykłady ciał 

stałych, cieczy, gazów 

• rozróżnia substancje kruche, sprę-

żyste i plastyczne; podaje przy-

kłady ciał plastycznych, sprężys-

tych, kruchych 

• posługuje się pojęciem masy oraz 

jej jednostkami, podaje jej jed-

nostkę w układzie SI 

• rozróżnia pojęcia: masa, ciężar 

ciała 

• posługuje się pojęciem siły cięż-

kości, podaje wzór na ciężar 

• określa pojęcie gęstości; podaje 

związek gęstości z masą 

i objętością oraz jednostkę gęsto-

ści w układzie SI 

• posługuje się tabelami wielkości 

fizycznych w celu odszukania gę-

stości substancji; porównuje gę-

stości substancji 

• wyodrębnia z tekstów, tabel 

i rysunków informacje kluczowe 

• mierzy: długość, masę, objętość 

cieczy; wyznacza objętość do-

gania, rozpoznaje i opisuje te siły 

• wskazuje w otaczającej rzeczywi-

stości przykłady zjawisk opisywa-

nych za pomocą oddziaływań 

międzycząsteczkowych (sił spój-

ności i przylegania) 

• wyjaśnia napięcie powierzchniowe 

jako skutek działania sił spójności 

• doświadczalnie demonstruje zja-

wisko napięcia powierzchniowe-

go, korzystając z opisu 

• ilustruje istnienie sił spójności 

i w tym kontekście opisuje zjawi-

sko napięcia powierzchniowego 

(na wybranym przykładzie) 

• ilustruje działanie sił spójności 

na przykładzie mechanizmu two-

rzenia się kropli; tłumaczy for-

mowanie się kropli w kontekście 

istnienia sił spójności 

• charakteryzuje ciała sprężyste, 

plastyczne i kruche; posługuje się 

pojęciem siły sprężystości 

• opisuje budowę mikroskopową 

ciał stałych, cieczy i gazów (struk-

turę mikroskopową substancji 

w różnych jej fazach) 

• określa i porównuje właściwości 

ciał stałych, cieczy i gazów 

• analizuje różnice gęstości (ułoże-

nia cząsteczek) substancji 

w różnych stanach skupienia wy-

nikające z budowy mikroskopowej 

•  Rwymienia rodzaje menisków; 

opisuje występowanie menisku 

jako skutek oddziaływań między-

cząsteczkowych 

•  Rna podstawie widocznego meni-

sku danej cieczy w cienkiej rurce 

określa, czy większe są siły przy-

legania czy siły spójności 

• wyjaśnia, że podział na ciała 

sprężyste, plastyczne i kruche jest 

podziałem nieostrym; posługuje 

się pojęciem twardości minerałów 

• analizuje różnice w budowie mi-

kroskopowej ciał stałych, cieczy 

i gazów; posługuje się pojęciem 

powierzchni swobodnej 

• analizuje różnice gęstości sub-

stancji w różnych stanach skupie-

nia wynikające z budowy mikro-

skopowej ciał stałych, cieczy 

i gazów (analizuje zmiany gęsto-

ści przy zmianie stanu skupienia, 

zwłaszcza w przypadku przejścia 

z cieczy w gaz, i wiąże to ze 

zmianami w strukturze mikrosko-

powej) 

• wyznacza masę ciała za pomocą 

wagi laboratoryjnej; szacuje rząd 

wielkości spodziewanego wyniku  

• przeprowadza doświadczenia: 

− badanie wpływu detergentu 

na napięcie powierzchniowe, 

− badanie, od czego zależy kształt 

napięcia powierzchniowego wody 

• projektuje i wykonuje doświad-

czenia wykazujące właściwości 

ciał stałych, cieczy i gazów 

• projektuje doświadczenia związa-

ne z wyznaczeniem gęstości cie-

czy oraz ciał stałych 

o regularnych i nieregularnych 

kształtach  

• rozwiązuje nietypowe (złożone) 

zadania, (lub problemy) dotyczą-

ce treści rozdziału: Właściwości 

i budowa materii 

(z zastosowaniem związku mię-

dzy siłą ciężkości, masą 

i przyspieszeniem grawitacyjnym 

(wzoru na ciężar) oraz związku 

gęstości z masą i objętością) 

• realizuje projekt: Woda – białe 

bogactwo (lub inny związany 

z treściami rozdziału: Właściwo-

ści i budowa materii)) 
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Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

wolnego ciała za pomocą cylindra 

miarowego 

• przeprowadza doświadczenie (ba-

danie zależności wskazania siło-

mierza od masy obciążników), 

korzystając z jego opisu; opisuje 

wyniki i formułuje wnioski 

• opisuje przebieg przeprowadzo-

nych doświadczeń 

ciał stałych, cieczy i gazów 

• stosuje do obliczeń związek mię-

dzy siłą ciężkości, 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 gęsto-

ści z masą i objętością 

• wyjaśnia, dlaczego ciała zbudo-

wane 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); rozpo-

znaje proporcjonalność prostą oraz 

posługuje się proporcjonalnością 

prostą 

• wyodrębnia z tekstów lub rysun-

ków informacje kluczowe dla opi-

sywanego zjawiska bądź problemu  

• przeprowadza doświadczenia: 

− wykazanie cząsteczkowej budo-

wy materii, 

kropli, 

korzystając z opisów doświadczeń 

i przestrzegając zasad bezpieczeń-

stwa; formułuje wnioski 

• planuje doświadczenia związane 

z wyznaczeniem gęstości cieczy 

oraz ciał stałych o regularnych 

i nieregularnych kształtach 

• szacuje wyniki pomiarów; ocenia 

wyniki doświadczeń, porównując 

wyznaczone gęstości 

z odpowiednimi wartościami ta-

belarycznymi 

• rozwiązuje zadania (lub proble-

my) bardziej złożone, ale typowe, 

dotyczące treści rozdziału: Wła-

ściwości i budowa materii 

(z zastosowaniem związku mię-

dzy siłą ciężkości, masą 

i przyspieszeniem grawitacyjnym 

(wzoru na ciężar) oraz ze związku 

gęstości z masą i objętością) 
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− badanie właściwości ciał stałych, 

cieczy i gazów, 

− wykazanie istnienia oddziaływań 

międzycząsteczkowych, 

− wyznaczanie gęstości substancji, 

z jakiej wykonany jest przedmiot 

o kształcie regularnym za pomo-

cą wagi i przymiaru lub 

o nieregularnym kształcie za 

pomocą wagi, cieczy i cylindra 

miarowego oraz wyznaczanie 

gęstości cieczy za pomocą wagi 

i cylindra miarowego,  

• korzystając z opisów doświadczeń 

i przestrzegając zasad bezpieczeń-

stwa; przedstawia wyniki 

i formułuje wnioski 

• opisuje przebieg doświadczenia; 

wyróżnia kluczowe kroki i sposób 

postępowania oraz wskazuje rolę 

użytych przyrządów 

• posługuje się pojęciem niepewno-

ści pomiarowej; zapisuje wynik 

pomiaru wraz z jego jednostką 

oraz z uwzględnieniem informacji 

o niepewności 

• rozwiązuje typowe zadania lub 

problemy dotyczące treści roz-

działu: Właściwości i budowa ma-

terii (stosuje związek między siłą 

ciężkości, masą i przyspieszeniem 

grawitacyjnym oraz korzysta ze 

związku gęstości z masą 
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i objętością). 

III. HYDROSTATYKA I AEROSTATYKA 

Uczeń: 

• rozpoznaje i nazywa siły ciężko-

ści i nacisku, podaje ich przykła-

dy w różnych sytuacjach prak-

tycznych (w otaczającej rzeczy-

wistości); wskazuje przykłady 

z życia codziennego obrazujące 

działanie siły nacisku 

• rozróżnia parcie i ciśnienie 

• formułuje prawo Pascala, podaje 

przykłady jego zastosowania  

• wskazuje przykłady występowa-

nia siły wyporu w otaczającej rze-

czywistości i życiu codziennym 

• wymienia cechy siły wyporu, ilu-

struje graficznie siłę wyporu 

• przeprowadza doświadczenia: 

− badanie zależności ciśnienia 

od pola powierzchni, 

− badanie zależności ciśnienia hy-

drostatycznego od wysokości 

słupa cieczy, 

− badanie przenoszenia w cieczy 

działającej na nią siły zewnętrz-

nej, 

− badanie warunków pływania 

ciał,  

• korzystając z opisów doświad-

czeń i przestrzegając zasad bez-

pieczeństwa, formułuje wnioski 

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 pojęciem 

ciśnienia hydrostatycznego 

i atmosferycznego 

• doświadczalnie demonstruje:  

− zależność ciśnienia hydrosta-

tycznego od wysokości słupa 

cieczy, 

− istnienie ciśnienia atmosferycz-

nego, 

− prawo Pascala, 

− prawo Archimedesa (na tej pod-

stawie analizuje pływanie ciał) 

• posługuje się prawem Pascala, 

zgodnie z którym zwiększenie ci-

śnienia zewnętrznego powoduje 

jednakowy przyrost ciśnienia 

w całej objętości cieczy lub gazu 

• wskazuje w otaczającej rzeczywi-

stości przykłady zjawisk opisy-

wanych za pomocą praw 

i zależności dotyczących ciśnienia 

hydrostatycznego 

Uczeń: 

• wymienia nazwy przyrządów słu-

żących do pomiaru ciśnienia 

• wyjaśnia zależność ciśnienia at-

mosferycznego od wysokości nad 

poziomem morza 

• opisuje znaczenie ciśnienia hy-

drostatycznego i ciśnienia atmos-

ferycznego w przyrodzie 

i w życiu codziennym 

•  Ropisuje paradoks hydrostatyczny 

• opisuje doświadczenie Torricelle-

go 

• opisuje zastosowanie prawa Pas-

cala w prasie hydraulicznej 

i hamulcach hydraulicznych 

• wyznacza gęstość cieczy, korzy-

stając z prawa Archimedesa 

• rysuje siły działające na ciało, 

które pływa w cieczy, tkwi w niej 

zanurzone lub tonie; wyznacza, 

rysuje i opisuje siłę wypadkową 

• wyjaśnia, kiedy ciało tonie, kiedy 

pływa częściowo zanurzone 

w cieczy i kiedy pływa całkowicie 

w niej zanurzone na podstawie 

prawa Archimedesa, posługując 

się pojęciami siły ciężkości 

i gęstości 

• planuje i przeprowadza doświad-

Uczeń: 

• uzasadnia, kiedy ciało tonie, kie-

dy 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 tre-

ści rozdziału: Hydrostatyka 

i aerostatyka (z wykorzystaniem: 

zależności między ciśnieniem, 

parciem i polem powierzchni, 

związku między ciśnieniem hy-

drostatycznym a wysokością słu-

pa cieczy i jej gęstością, prawa 

Pascala, prawa Archimedesa, wa-

runków pływania ciał) 

• posługuje się informacjami po-

chodzącymi z analizy przeczyta-

nych tekstów (w tym popularno-

naukowych) dotyczących wyko-

rzystywania prawa Pascala 

w otaczającej rzeczywistości 

i w życiu codziennym 
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• przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności (mili-, centy-, 

kilo-, mega-) 

• wyodrębnia z tekstów i rysunków 

informacje kluczowe 

i atmosferycznego 

• przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności (centy-, hek-

to-, kilo-, mega-); przelicza jed-

nostki ciśnienia 

• stosuje do obliczeń:  

− związek między parciem 

a ciśnieniem, 

− związek między ciśnieniem hy-

drostatycznym a wysokością 

słupa cieczy i jej gęstością;  

przeprowadza obliczenia 

i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz za-

chowaniem liczby cyfr znaczą-

cych wynikającej z danych  

• analizuje siły działające na ciała 

zanurzone w cieczach lub gazach, 

posługując się pojęciem siły wy-

poru i prawem Archimedesa  

• oblicza wartość siły wyporu dla 

ciał zanurzonych w cieczy lub ga-

zie 

• podaje warunki pływania ciał: 

kiedy ciało tonie, kiedy pływa 

częściowo zanurzone w cieczy 

i kiedy pływa całkowicie zanu-

rzone w cieczy 

• opisuje praktyczne zastosowanie 

prawa Archimedesa i warunków 

pływania ciał; wskazuje przykła-

dy wykorzystywania 

w otaczającej rzeczywistości 

czenie w celu zbadania zależności 

ciśnienia od siły nacisku i pola 

powierzchni; opisuje jego prze-

bieg i formułuje wnioski 

• projektuje i przeprowadza do-

świadczenie potwierdzające 

słuszność prawa Pascala dla cie-

czy lub gazów, opisuje jego prze-

bieg oraz analizuje i ocenia wy-

nik; formułuje komunikat 

o swoim doświadczeniu 

• rozwiązuje typowe zadania obli-

czeniowe z wykorzystaniem wa-

runków pływania ciał; przepro-

wadza obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania 

oraz zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej 

z dokładności danych  

• rozwiązuje zadania (lub proble-

my) bardziej złożone, ale typowe 

dotyczące treści rozdziału: Hy-

drostatyka i aerostatyka 

(z wykorzystaniem: zależności 

między ciśnieniem, parciem 

i polem powierzchni, prawa Pas-

cala, prawa Archimedesa) 

• posługuje się informacjami po-

chodzącymi z analizy przeczyta-

nych tekstów (w tym popularno-

naukowych) dotyczących ciśnie-

nia hydrostatycznego 

i atmosferycznego oraz prawa Ar-
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• posługuje się informacjami po-

chodzącymi z analizy przeczyta-

nych tekstów (w tym popularno-

naukowych) dotyczących pływa-

nia ciał 

• wyodrębnia z tekstów lub rysun-

ków informacje kluczowe dla opi-

sywanego zjawiska bądź proble-

mu  

• przeprowadza doświadczenia: 

− wyznaczanie siły wyporu, 

− badanie, od czego zależy war-

tość siły wyporu i wykazanie, 

że jest ona równa ciężarowi wy-

partej cieczy,  

• korzystając z opisów doświadczeń 

i przestrzegając zasad bezpieczeń-

stwa; zapisuje wynik pomiaru 

wraz z jego jednostką oraz 

z uwzględnieniem informacji 

o niepewności; wyciąga wnioski 

i formułuje prawo Archimedesa  

• rozwiązuje proste (typowe) zada-

nia lub problemy dotyczące treści 

rozdziału: - Hydrostatyka 

i aerostatyka (z wykorzystaniem: 

zależności między ciśnieniem, 

parciem i polem powierzchni, 

związku między ciśnieniem hy-

drostatycznym a wysokością słu-

pa cieczy i jej gęstością, prawa 

Pascala, prawa Archimedesa, wa-

runków pływania ciał). 

chimedesa, a w szczególności in-

formacjami pochodzącymi 

z analizy tekstu: Podciśnienie, 

nadciśnienie i próżnia 
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IV. KINEMATYKA 

Uczeń: 

• wskazuje przykłady ciał będących 

w ruchu w otaczającej rzeczywi-

stości 

• 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 krzywoliniowego; poda-

je przykłady ruchów: prostoli-

niowego i krzywoliniowego 

• nazywa ruchem jednostajnym 

ruch, w którym droga przebyta 

w jednostkowych przedziałach 

czasu jest stała; podaje przykłady 

ruchu jednostajnego w otaczającej 

rzeczywistości 

• posługuje się pojęciem prędkości 

do opisu ruchu prostoliniowego; 

opisuje ruch jednostajny prostoli-

niowy; podaje jednostkę prędko-

ści w układzie SI 

• odczytuje prędkość i przebytą 

odległość z wykresów zależności 

drogi i prędkości od czasu 

• odróżnia ruch niejednostajny 

(zmienny) od ruchu jednostajne-

go; podaje przykłady ruchu nie-

jednostajnego w otaczającej rze-

czywistości 

Uczeń: 

• wyjaśnia, na czym polega 

względność ruchu; podaje przy-

kłady układów odniesienia 

• opisuje i wskazuje przykłady 

względności ruchu 

• oblicza wartość prędkości 

i przelicza jej jednostki; oblicza 

i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz za-

chowaniem liczby cyfr znaczą-

cych wynikającej z dokładności 

pomiaru lub danych 

• wyznacza wartość prędkości 

i drogę z wykresów zależności 

prędkości i drogi od czasu dla ru-

chu prostoliniowego odcinkami 

jednostajnego oraz rysuje te wy-

kresy na podstawie podanych in-

formacji 

• rozpoznaje na podstawie danych 

liczbowych lub na podstawie wy-

kresu, że w ruchu jednostajnym 

prostoliniowym droga jest wprost 

proporcjonalna do czasu oraz po-

sługuje się proporcjonalnością 

prostą 

• nazywa ruchem jednostajnie przy-

spieszonym ruch, w którym war-

tość prędkości rośnie jednostko-

wych przedziałach czasu o tę sa-

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 ru-

chu prostoliniowego odcinkami 

jednostajnego na podstawie poda-

nych informacji (oznacza wielko-

ści i skale na osiach; zaznacza 

punkty i rysuje wykres; uwzględ-

nia niepewności pomiarowe) 

• wyznacza przyspieszenie 

z wykresów zależności prędkości 

od czasu dla ruchu 

prostoliniowego jednostajnie 

zmiennego (przyspieszonego lub 

Uczeń: 

• planuje i demonstruje doświad-

czenie związane z badaniem ru-

chu z użyciem przyrządów analo-

gowych lub cyfrowych, programu 

do analizy materiałów wideo; opi-

suje przebieg doświadczenia, ana-

lizuje i ocenia wyniki 

•  Ranalizuje wykres zależności 

prędkości od czasu dla ruchu pro-

stoliniowego jednostajnie przy-

spieszonego z prędkością począt-

kową i na tej podstawie wypro-

wadza wzór na obliczanie drogi 

w tym ruchu 

• rozwiązuje nietypowe, złożone 

zadania(problemy) dotyczące tre-

ści rozdziału: Kinematyka 

(z wykorzystaniem wzorów: 𝑠 =
𝑎𝑡2

2
 i 𝑎 =

∆𝑣

∆𝑡
 

oraz związane z analizą wykre-

sów zależności drogi i prędkości 

od czasu dla ruchów prostolinio-

wych: jednostajnego 

i jednostajnie zmiennego) 

• posługuje się informacjami po-

chodzącymi z analizy przeczyta-

nych tekstów (w tym popularno-

naukowych) dotyczących ruchu 

(np. urządzeń do pomiaru przy-

spieszenia)  
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• rozróżnia pojęcia: prędkość chwi-

lowa 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 prostoliniowe-

go jednostajnie przyspieszonego; 

rozpoznaje proporcjonalność pro-

stą 

• rozpoznaje zależność rosnącą 

na podstawie danych z tabeli lub 

na podstawie wykresu zależności 

drogi od czasu w ruchu jednostaj-

nie przyspieszonym 

• identyfikuje rodzaj ruchu 

na podstawie wykresów zależno-

ści drogi, prędkości 

i przyspieszenia od czasu; rozpo-

znaje proporcjonalność prostą 

• odczytuje dane z wykresów za-

leżności drogi, prędkości 

i przyspieszenia od czasu dla ru-

chów prostoliniowych: jednostaj-

nego i jednostajnie przyspieszo-

nego 

• przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności (mili-, centy-, 

mą wartość, a ruchem jednostaj-

nie opóźnionym – ruch, w którym 

wartość prędkości maleje 

w jednostkowych przedziałach 

czasu o tę samą wartość 

• oblicza wartość przyspieszenia 

wraz z jednostką; przelicza jed-

nostki przyspieszenia  

• wyznacza zmianę prędkości dla 

ruchu prostoliniowego jednostaj-

nie zmiennego (przyspieszonego 

lub opóźnionego); oblicza pręd-

kość końcową w ruchu jednostaj-

nie przyspieszonym 

• stosuje do obliczeń związek przy-

spieszenia ze zmianą prędkości 

i czasem, w którym ta zmiana na-

stąpiła (∆𝑣 = 𝑎 ∙ ∆𝑡); wyznacza 

prędkość końcową  

• analizuje wykresy zależności dro-

gi i prędkości od czasu dla ruchu 

prostoliniowego jednostajnego; 

porównuje ruchy na podstawie 

nachylenia wykresu zależności 

drogi od czasu do osi czasu 

• analizuje wykresy zależności 

prędkości i przyspieszenia 

od czasu dla ruchu prostoliniowe-

go jednostajnie przyspieszonego; 

porównuje ruchy na podstawie 

nachylenia wykresu prędkości 

do osi czasu 

• analizuje wykres zależności pręd-

opóźnionego) 

•  Ropisuje zależność drogi od czasu 

w ruchu jednostajnie przyspieszo-

nym, gdy prędkość początkowa 

jest równa zero; stosuje tę zależ-

ność do obliczeń 

• analizuje ruch ciała na podstawie 

filmu 

•  
Rposługuje się wzorem: 𝑠 =

𝑎𝑡2

2
, 

Rwyznacza przyspieszenie ciała 

na podstawie wzoru 𝑎 =
2𝑠

𝑡2
 

• wyjaśnia, że w ruchu jednostajnie 

przyspieszonym bez prędkości 

początkowej odcinki drogi poko-

nywane w kolejnych sekundach 

mają się do siebie jak kolejne 

liczby nieparzyste 

• rozwiązuje proste zadania z wy-

korzystaniem wzorów R𝑠 =
𝑎𝑡2

2
  i 

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
  

• analizuje wykresy zależności 

Rdrogi od czasu dla ruchu prosto-

liniowego jednostajnie przyspie-

szonego bez prędkości początko-

wej; porównuje ruchy 

na podstawie nachylenia wykresu 

zależności drogi od czasu do osi 

czasu 

• wyjaśnia, że droga w dowolnym 

ruchu jest liczbowo równa polu 

• realizuje projekt: Prędkość wokół 

nas (lub inny związany 

z treściami rozdziału Kinematyka) 
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kilo-, mega-) oraz jednostki czasu 

(sekunda, minuta, godzina) 

• wyodrębnia z tekstów i rysunków 

informacje kluczowe 

kości od czasu dla ruchu prostoli-

niowego jednostajnie opóźnione-

go; oblicza prędkość końcową 

w tym ruchu 

• przeprowadza doświadczenia:  

− wyznaczanie prędkości ruchu 

pęcherzyka powietrza 

w zamkniętej rurce wypełnionej 

wodą, 

− badanie ruchu staczającej się 

kulki, 

• korzystając z opisów doświadczeń 

i przestrzegając zasad bezpieczeń-

stwa; zapisuje wyniki pomiarów 

i obliczeń w tabeli zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz za-

chowaniem liczby cyfr znaczą-

cych wynikającej z dokładności 

pomiarów; formułuje wnioski  

• rozwiązuje proste (typowe) zada-

nia lub problemy związane 

z treścią rozdziału: Kinematyka 

(dotyczące względności ruchu 

oraz z wykorzystaniem: zależno-

ści między drogą, prędkością 

i czasem w ruchu jednostajnym 

prostoliniowym, związku przy-

spieszenia ze zmianą prędkości 

i czasem, zależności prędkości 

i drogi od czasu w ruchu prostoli-

niowym jednostajnie przyspie-

szonym) 

 

pod wykresem zależności prędko-

ści od czasu 

• sporządza wykresy zależności 

prędkości i przyspieszenia 

od czasu dla ruchu prostoliniowe-

go jednostajnie przyspieszonego 

• rozwiązuje typowe zadania zwią-

zane z analizą wykresów zależno-

ści drogi i prędkości od czasu dla 

ruchów prostoliniowych: jedno-

stajnego i jednostajnie zmiennego 

• rozwiązuje bardziej złożone zada-

nia (lub problemy) dotyczące tre-

ści rozdziału: Kinematyka 

(z wykorzystaniem: zależności 

między drogą, prędkością 

i czasem w ruchu jednostajnym 

prostoliniowym, związku przy-

spieszenia ze zmianą prędkości 

i czasem, zależności prędkości 

i drogi od czasu w ruchu prostoli-

niowym jednostajnie zmiennym) 
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V. DYNAMIKA 

Uczeń: 

• posługuje się symbolem siły; sto-

suje pojęcie siły jako działania 

skierowanego (wektor); wskazuje 

wartość, kierunek i zwrot wektora 

siły 

• wyjaśnia pojęcie siły wypadko-

wej; 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 dy-

namiki Newtona; definiuje jed-

nostkę siły w układzie SI (1 N) 

i posługuje się jednostką siły 

• rozpoznaje i nazywa siły działają-

ce na spadające ciała (siły ciężko-

ści i oporów ruchu) 

• podaje treść trzeciej zasady dy-

namiki Newtona 

• posługuje się pojęciem sił oporów 

ruchu; podaje ich przykłady 

w różnych sytuacjach praktycz-

nych i opisuje wpływ 

na poruszające się ciała 

• rozróżnia tarcie statyczne 

i kinetyczne 

• rozpoznaje zależność rosnącą 

Uczeń: 

• wyznacza i rysuje siłę wypadko-

wą sił o jednakowych kierunkach 

• wyjaśnia, na czym polega bez-

władność ciał; wskazuje przykła-

dy bezwładności w otaczającej 

rzeczywistości 

• posługuje się pojęciem masy jako 

miary bezwładności ciał 

• analizuje zachowanie się ciał 

na podstawie pierwszej zasady 

dynamiki 

• analizuje zachowanie się ciał 

na podstawie drugiej zasady dy-

namiki 

• opisuje spadek swobodny jako 

przykład ruchu jednostajnie przy-

spieszonego 

• porównuje czas spadania swo-

bodnego i rzeczywistego różnych 

ciał z danej wysokości 

• opisuje wzajemne oddziaływanie 

ciał, posługując się trzecią zasadą 

dynamiki 

• opisuje zjawisko odrzutu 

i wskazuje jego przykłady 

w otaczającej rzeczywistości 

• analizuje i wyjaśnia wyniki prze-

prowadzonego doświadczenia; 

podaje przyczynę działania siły 

tarcia i wyjaśnia, od czego zależy 

Uczeń: 

•  Rwyznacza i rysuje siłę wypad-

kową sił o różnych kierunkach 

•  Rpodaje wzór na obliczanie siły 

tarcia 

• analizuje opór powietrza podczas 

ruchu spadochroniarza 

• planuje i przeprowadza doświad-

czenia:  

− 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 przeprowadzo-

nych doświadczeń (oblicza przy-

spieszenia ze wzoru na drogę 

w ruchu jednostajnie przyspieszo-

nym i zapisuje wyniki zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz za-

chowaniem liczby cyfr znaczą-

cych wynikającej z dokładności 

pomiaru; wskazuje czynniki istot-

ne i nieistotne dla przebiegu do-

świadczeń) 

• rozwiązuje bardziej złożone zada-

nia (lub problemy) dotyczące tre-

ści rozdziału: Dynamika 

Uczeń: 

• rozwiązuje nietypowe złożone 

zadania, (problemy) dotyczące 

treści rozdziału: Dynamika (stosu-

jąc do obliczeń związek między 

siłą i masą a przyspieszeniem oraz 

związek: ∆v = a ∙ ∆t) 

• posługuje się informacjami po-

chodzącymi z analizy tekstów 

(w tym popularnonaukowych) do-

tyczących przykładów wykorzy-

stania zasady odrzutu 

w przyrodzie i technice 
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bądź malejącą oraz proporcjonal-

ność prostą na podstawie danych 

z tabeli; posługuje się proporcjo-

nalnością prostą 

• przeprowadza doświadczenia: 

− badanie spadania ciał, 

− badanie wzajemnego oddziały-

wania ciał 

− badanie, od czego zależy tarcie,  

korzystając z opisów doświad-

czeń, przestrzegając zasad bez-

pieczeństwa; zapisuje wyniki 

i formułuje wnioski 

• przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności (mili-, centy-, 

kilo-, mega-) 

• wyodrębnia z tekstów i rysunków 

informacje kluczowe 

jej wartość 

• stosuje pojęcie siły tarcia jako 

działania skierowanego (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 wymie-

nia sposoby zmniejszania lub 

zwiększania oporów ruchu (tar-

cia) 

• stosuje do obliczeń:  

− związek między siłą i masą 

a przyspieszeniem, 

− związek między siłą ciężkości, 

masą i przyspieszeniem grawi-

tacyjnym; 

• oblicza i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz za-

chowaniem liczby cyfr znaczą-

cych wynikającej z danych 

• przeprowadza doświadczenia: 

− badanie bezwładności ciał,  

− badanie ruchu ciała pod wpły-

wem działania sił, które się nie 

równoważą, 

− demonstracja zjawiska odrzutu,  

(z wykorzystaniem: pierwszej za-

sady dynamiki Newtona, związku 

między siłą i masą 

a przyspieszeniem i związku 

przyspieszenia ze zmianą prędko-

ści i czasem, w którym ta zmiana 

nastąpiła () oraz dotyczące: swo-

bodnego spadania ciał, wzajem-

nego oddziaływania ciał, wystę-

powania oporów ruchu) 

• posługuje się informacjami po-

chodzącymi z analizy tekstów 

(w tym popularnonaukowych) do-

tyczących: bezwładności ciał, 

spadania ciał, występowania opo-

rów ruchu, a w szczególności tek-

stu: Czy opór powietrza zawsze 

przeszkadza sportowcom 
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korzystając z opisów doświadczeń 

i przestrzegając zasad bezpieczeń-

stwa; zapisuje wyniki pomiarów 

wraz z ich jednostkami oraz 

z uwzględnieniem informacji 

o niepewności, analizuje je 

i formułuje wnioski  

• rozwiązuje proste (typowe) zada-

nia lub problemy dotyczące treści 

rozdziału: Dynamika 

(z wykorzystaniem: pierwszej za-

sady dynamiki Newtona, związku 

między siłą i masą 

a przyspieszeniem oraz zadania 

dotyczące swobodnego spadania 

ciał, wzajemnego oddziaływania 

ciał i występowania oporów ruchu 

VI. PRACA, MOC, ENERGIA 

Uczeń: 

• posługuje się pojęciem energii, 

podaje przykłady różnych jej 

form 

• odróżnia pracę w sensie fizycz-

nym od pracy w języku potocz-

nym; wskazuje przykłady wyko-

nania pracy mechanicznej 

w otaczającej rzeczywistości 

• podaje wzór na obliczanie pracy, 

gdy kierunek działającej na ciało 

siły jest zgodny z kierunkiem jego 

ruchu 

Uczeń: 

• posługuje się pojęciem pracy me-

chanicznej wraz z jej jednostką 

w układzie SI; wyjaśnia, kiedy 

została 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 róż-

nych urządzeń  

• wyjaśnia, kiedy ciało ma energię 

Uczeń: 

• wyjaśnia kiedy, mimo działającej 

na ciało siły, praca jest równa ze-

ro; wskazuje odpowiednie przy-

kłady w otaczającej rzeczywisto-

ści 

•  Rwyjaśnia sposób obliczania pra-

cy, gdy kierunek działającej 

na ciało siły nie jest zgodny 

z kierunkiem jego ruchu  

•  Rwyjaśnia, co to jest koń mecha-

niczny (1 KM) 

• podaje, opisuje i stosuje wzór 

Uczeń: 

•  Rwykazuje, że praca wykonana 

podczas zmiany prędkości ciała 

jest równa zmianie jego energii 

kinetycznej (wyprowadza wzór) 

• rozwiązuje złożone zadania obli-

czeniowe:  

− dotyczące energii i pracy (wy-

korzystuje Rgeometryczną inter-

pretację pracy) oraz mocy; 

− z wykorzystaniem zasady za-

chowania energii mechanicznej 

oraz wzorów na energię poten-
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• rozróżnia pojęcia: praca i moc; 

odróżnia moc w sensie fizycznym 

od mocy w języku potocznym; 

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 po-

jęcie energii oraz kiedy ciało zy-

skuje energię, a kiedy ją traci; 

wskazuje odpowiednie przykłady 

w otaczającej rzeczywistości 

• posługuje się pojęciem energii 

potencjalnej grawitacji (ciężkości) 

i potencjalnej sprężystości wraz 

z ich jednostką w układzie SI 

• posługuje się pojęciami siły cięż-

kości i siły sprężystości 

• posługuje się pojęciem energii 

kinetycznej; wskazuje przykłady 

ciał posiadających energię kine-

tyczną w otaczającej rzeczywisto-

ści 

• wymienia rodzaje energii mecha-

nicznej; 

• wskazuje przykłady przemian 

energii mechanicznej 

w otaczającej rzeczywistości 

• posługuje się pojęciem energii 

potencjalną grawitacji, a kiedy ma 

energię potencjalną sprężystości; 

opisuje wykonaną pracę jako 

zmianę energii 

• opisuje przemiany energii ciała 

podniesionego na pewną wyso-

kość, a następnie upuszczonego 

• wykorzystuje zasadę zachowania 

energii do opisu zjawisk 

• podaje i opisuje zależność przyro-

stu energii potencjalnej grawitacji 

ciała od jego masy i wysokości, 

na jaką ciało zostało podniesione 

(∆𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ) 

• opisuje i wykorzystuje zależność 

energii kinetycznej 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 cia-

ła (opisuje wykonaną pracę jako 

zmianę energii); wyznacza zmia-

nę energii kinetycznej 

• wykorzystuje zasadę zachowania 

energii 

• do opisu zjawisk oraz wskazuje 

ich przykłady w otaczającej rze-

czywistości 

• stosuje do obliczeń:  

− związek pracy z siłą i drogą, 

na obliczanie mocy chwilowej 

(𝑃 = 𝐹 ∙ 𝑣) 

• wyznacza zmianę energii poten-

cjalnej grawitacji ciała podczas 

zmiany jego wysokości (wypro-

wadza wzór) 

• wyjaśnia, jaki układ nazywa się 

układem izolowanym; podaje za-

sadę zachowania energii 

• planuje i przeprowadza doświad-

czenia związane z badaniem, 

od czego zależy energia poten-

cjalna sprężystości i energia kine-

tyczna; opisuje ich przebieg 

i wyniki, formułuje wnioski 

• rozwiązuje zadania (lub proble-

my) bardziej złożone (w tym 

umiarkowanie trudne zadania ob-

liczeniowe) dotyczące treści roz-

działu: Praca, moc, energia 

(z wykorzystaniem: związku pra-

cy z siłą i drogą, na jakiej została 

wykonana, związku mocy z pracą 

i czasem, w którym została wy-

konana, związku wykonanej pra-

cy ze zmianą energii, zasady za-

chowania energii mechanicznej 

oraz wzorów na energię poten-

cjalną grawitacji i energię kine-

tyczną) 

• posługuje się informacjami po-

chodzącymi z analizy tekstów 

cjalną grawitacji i energię kine-

tyczną; 

szacuje rząd wielkości spodzie-

wanego wyniku i na tej podstawie 

ocenia wyniki obliczeń 

• rozwiązuje nietypowe zadania 

(problemy) dotyczące treści roz-

działu: Praca, moc, energia 

• realizuje projekt: Statek parowy 

(lub inny związany z treściami 

rozdziału: Praca, moc, energia) 
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mechanicznej jako sumy energii 

kinetycznej i potencjalnej; podaje 

zasadę zachowania energii me-

chanicznej 

• doświadczalnie bada, od czego 

zależy energia potencjalna cięż-

kości, korzystając z opisu do-

świadczenia i przestrzegając za-

sad bezpieczeństwa; opisuje wy-

niki i formułuje wnioski 

• przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności oraz jednost-

ki czasu 

• wyodrębnia z prostych tekstów 

i rysunków informacje kluczowe 

na jakiej została wykonana, 

− związek mocy z pracą i czasem, 

w którym została wykonana, 

− związek wykonanej pracy ze 

zmianą energii oraz wzory 

na energię potencjalną grawita-

cji i energię kinetyczną, 

− zasadę zachowania energii me-

chanicznej,  

− związek między siłą ciężkości, 

masą i przyspieszeniem grawi-

tacyjnym; 

• wykonuje obliczenia i zapisuje 

wynik zgodnie z zasadami zao-

krąglania oraz zachowaniem licz-

by cyfr znaczących wynikającej 

z danych 

• rozwiązuje proste (typowe) zada-

nia lub problemy dotyczące treści 

rozdziału: Praca, moc, energia 

(z wykorzystaniem: związku pra-

cy z siłą i drogą, na jakiej została 

wykonana, związku mocy z pracą 

i czasem, w którym została wy-

konana, związku wykonanej pra-

cy ze zmianą energii, wzorów 

na energię potencjalną grawitacji 

i energię kinetyczną oraz zasady 

zachowania energii mechanicz-

nej)  

• wyodrębnia z tekstów, tabel 

i rysunków informacje kluczowe 

(w tym popularnonaukowych) do-

tyczących: energii i pracy, mocy 

różnych urządzeń, energii poten-

cjalnej i kinetycznej oraz zasady 

zachowania energii mechanicznej 
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dla opisywanego zjawiska bądź 

problemu 

VII. TERMODYNAMIKA 

Uczeń: 

• posługuje się pojęciem energii 

kinetycznej; opisuje wykonaną 

pracę jako zmianę energii 

• posługuje się pojęciem temperatu-

ry 

• podaje przykłady zmiany energii 

wewnętrznej spowodowanej wy-

konaniem pracy lub przepływem 

ciepła w otaczającej rzeczywisto-

ści 

• podaje warunek i kierunek prze-

pływu ciepła; stwierdza, że ciała 

o równej temperaturze pozostają 

w stanie równowagi termicznej 

• rozróżnia materiały o różnym 

przewodnictwie; wskazuje przy-

kłady w otaczającej rzeczywisto-

ści 

• wymienia sposoby przekazywania 

energii w postaci ciepła; wskazuje 

odpowiednie przykłady 

w otaczającej rzeczywistości 

• informuje o przekazywaniu ciepła 

przez promieniowanie; wykonuje 

i opisuje doświadczenie ilustrują-

ce ten sposób przekazywania cie-

pła 

Uczeń: 

• wykonuje doświadczenie mode-

lowe (ilustracja zmiany zachowa-

nia 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 jed-

nostkę energii wewnętrznej 

w układzie SI 

• wykazuje, że energię układu 

(energię wewnętrzną) można 

zmienić, wykonując nad nim pra-

cę 

• 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); 

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 energii wewnętrz-

nej; podaje przykłady praktyczne-

go wykorzystania tego procesu 

• wyjaśnia przepływ ciepła 

w zjawisku przewodnictwa ciepl-

nego oraz rolę izolacji cieplnej 

• uzasadnia, odwołując się 

do wyników doświadczenia, 

że przyrost temperatury ciała jest 

wprost proporcjonalny do ilości 

pobranego przez ciało ciepła oraz, 

że ilość pobranego przez ciało 

ciepła do uzyskania danego przy-

rostu temperatury jest wprost pro-

porcjonalna do masy ciała 

• wyprowadza wzór potrzebny 

do wyznaczenia ciepła właściwe-

go wody z użyciem czajnika elek-

Uczeń: 

• projektuje i przeprowadza do-

świadczenie w celu wyznaczenia 

ciepła właściwego dowolnego cia-

ła; opisuje je i ocenia 

•  Rsporządza i analizuje wykres 

zależności temperatury od czasu 

ogrzewania lub oziębiania dla 

zjawiska topnienia lub krzepnię-

cia na podstawie danych (opisuje 

osie układu współrzędnych, 

uwzględnia niepewności pomia-

rów) 

• rozwiązuje złożone zadania obli-

czeniowe związane ze zmianą 

energii wewnętrznej oraz 

z wykorzystaniem pojęcia ciepła 

właściwego; szacuje rząd wielko-

ści spodziewanego wyniku i na tej 

podstawie ocenia wyniki obliczeń 

• rozwiązuje nietypowe zadania 

(problemy) dotyczące treści roz-

działu: Termodynamika 
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• posługuje się tabelami wielkości 

fizycznych w celu odszukania 

ciepła właściwego; porównuje 

wartości ciepła właściwego róż-

nych substancji 

• rozróżnia i nazywa zmiany sta-

nów skupienia: topnienie, krzep-

nięcie, parowanie, skraplanie, 

sublimację, resublimację oraz 

wskazuje przykłady tych zjawisk 

w otaczającej rzeczywistości 

• posługuje się tabelami wielkości 

fizycznych w celu odszukania 

temperatury topnienia 

i temperatury wrzenia oraz Rciepła 

topnienia i Rciepła parowania; po-

równuje te wartości dla różnych 

substancji 

• doświadczalnie demonstruje zja-

wisko topnienia 

• wyjaśnia, od czego zależy szyb-

kość parowania 

• posługuje się pojęciem temperatu-

ry wrzenia 

• przeprowadza doświadczenia:  

− obserwacja zmian temperatury 

ciał w wyniku wykonania nad 

nimi pracy lub ogrzania, 

− badanie zjawiska przewodnic-

twa cieplnego, 

− obserwacja zjawiska konwekcji,  

− obserwacja zmian stanu skupie-

nia wody, 

wskazuje jednostkę temperatury 

w układzie SI; podaje temperaturę 

zera bezwzględnego 

• przelicza temperaturę w skali Cel-

sjusza na temperaturę w skali Ke-

lvina i odwrotnie 

• posługuje się pojęciem przepływu 

ciepła jako przekazywaniem 

energii w postaci ciepła oraz jed-

nostką ciepła w układzie SI 

• wykazuje, że nie następuje prze-

kazywanie energii w postaci cie-

pła (wymiana ciepła) między cia-

łami o tej samej temperaturze 

• wykazuje, że energię układu 

(energię wewnętrzną) można 

zmienić, wykonując nad nim pra-

cę lub przekazując energię 

w postaci ciepła  

• analizuje jakościowo zmiany 

energii wewnętrznej spowodowa-

ne wykonaniem pracy 

i przepływem ciepła 

• podaje treść pierwszej zasady 

termodynamiki (∆𝐸 = 𝑊 + 𝑄) 

• doświadczalnie bada zjawisko 

przewodnictwa cieplnego 

i określa, który z badanych mate-

riałów jest lepszym przewodni-

kiem ciepła (planuje, przeprowa-

dza i opisuje doświadczenie) 

• opisuje zjawisko przewodnictwa 

cieplnego oraz rolę izolacji ciepl-

trycznego lub grzałki o znanej 

mocy 

•  Rrysuje wykres zależności tempe-

ratury od czasu ogrzewania lub 

oziębiania odpowiednio dla zja-

wiska 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 ilu-

strujące wykonanie pracy przez 

rozprężający się gaz, korzystając 

z opisu doświadczenia 

i przestrzegając zasad bezpieczeń-

stwa; analizuje wyniki doświad-

czenia i formułuje wnioski 

• planuje i przeprowadza doświad-

czenie w celu wykazania, 

że do uzyskania jednakowego 
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− obserwacja topnienia substancji,  

• korzystając z opisów doświad-

czeń i przestrzegając zasad bez-

pieczeństwa; zapisuje wyniki ob-

serwacji i formułuje wnioski 

• rozwiązuje proste, nieobliczenio-

we zadania dotyczące treści roz-

działu: Termodynamika – związa-

ne z energią wewnętrzną 

i zmianami stanów skupienia ciał: 

topnieniem lub krzepnięciem, pa-

rowaniem (wrzeniem) lub skra-

planiem 

• przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności oraz jednost-

ki czasu 

• wyodrębnia z tekstów i rysunków 

informacje kluczowe 

nej 

• opisuje ruch cieczy i gazów 

w zjawisku konwekcji 

• stwierdza, że przyrost temperatu-

ry ciała jest wprost proporcjonal-

ny do ilości pobranego przez ciało 

ciepła oraz, że ilość pobranego 

przez ciało ciepła do uzyskania 

danego przyrostu temperatury jest 

wprost proporcjonalna do masy 

ciała 

• wyjaśnia, co określa ciepło wła-

ściwe; posługuje się pojęciem 

ciepła właściwego wraz z jego 

jednostką w układzie SI 

• podaje i opisuje wzór 

na obliczanie ciepła właściwe-

go(𝑐 =
𝑄

𝑚∙∆𝑇
) 

• wyjaśnia, jak obliczyć ilość ciepła 

pobranego (oddanego) przez ciało 

podczas ogrzewania (oziębiania); 

podaje wzór (𝑄 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ ∆𝑇) 

• doświadczalnie wyznacza ciepło 

właściwe wody z użyciem czajni-

ka elektrycznego lub grzałki 

o znanej mocy, termometru, cy-

lindra miarowego lub wagi (zapi-

suje wyniki pomiarów wraz z ich 

jednostkami oraz 

z uwzględnieniem informacji 

o niepewności; oblicza i zapisuje 

wynik zgodnie z zasadami zao-

przyrostu temperatury różnych 

substancji o tej samej masie po-

trzebna jest inna ilość ciepła; opi-

suje przebieg doświadczenia 

i ocenia je 

• rozwiązuje bardziej złożone zada-

nia lub problemy (w tym umiar-

kowanie trudne zadania oblicze-

niowe) dotyczące treści rozdziału: 

Termodynamika (związane 

z energią wewnętrzną 

i temperaturą, zmianami stanu 

skupienia ciał, wykorzystaniem 

pojęcia ciepła właściwego 

i zależności 𝑄 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ ∆𝑇  oraz 

wzorów na Rciepło topnienia 

i Rciepło parowania) 

• posługuje się informacjami po-

chodzącymi z analizy tekstów 

(w tym popularnonaukowych) do-

tyczących:  

− energii wewnętrznej 

i temperatury, 

− wykorzystania (w przyrodzie 

i w życiu codziennym) prze-

wodnictwa cieplnego (przewod-

ników i izolatorów ciepła), 

− zjawiska konwekcji (np. prądy 

konwekcyjne),  

− promieniowania słonecznego 

(np. kolektory słoneczne), 

− pojęcia ciepła właściwego (np. 

znaczenia dużej wartości ciepła 
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krąglania oraz zachowaniem licz-

by cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności pomiarów, ocenia 

wynik) 

• opisuje jakościowo zmiany sta-

nów skupienia: topnienie, krzep-

nięcie, parowanie, skraplanie, 

sublimację, resublimację 

• analizuje zjawiska: topnienia 

i krzepnięcia, sublimacji 

i resublimacji, wrzenia 

i skraplania jako procesy, 

w których dostarczanie energii 

w postaci ciepła nie powoduje 

zmiany temperatury  

• wyznacza temperaturę:  

− topnienia wybranej substancji 

(mierzy czas i temperaturę, za-

pisuje wyniki pomiarów wraz 

z ich jednostkami 

i z uwzględnieniem informacji 

o niepewności),  

− wrzenia wybranej substancji, 

np. wody  

• porównuje topnienie kryształów 

i ciał bezpostaciowych 

• na schematycznym rysunku (wy-

kresie) ilustruje zmiany tempera-

tury w procesie topnienia dla ciał 

krystalicznych i bezpostaciowych 

• doświadczalnie demonstruje zja-

wiska wrzenia i skraplania 

• przeprowadza doświadczenia:  

właściwego wody i jego związ-

ku z klimatem),  

− zmian stanu skupienia ciał,  

a w szczególności tekstu: Dom 

pasywny, czyli jak zaoszczędzić 

na ogrzewaniu i klimatyzacji (lub 

innego tekstu związanego 

z treściami rozdziału: Termody-

namika) 
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− badanie, od czego zależy szyb-

kość parowania,  

− obserwacja wrzenia, 

korzystając z opisów doświadczeń 

i przestrzegając zasad bezpieczeń-

stwa; zapisuje wyniki i formułuje 

wnioski  

• rozwiązuje proste zadania (w tym 

obliczeniowe) lub problemy doty-

czące treści rozdziału: Termody-

namika (związane z energią we-

wnętrzną i temperaturą, przepły-

wem ciepła oraz 

z wykorzystaniem: związków 

∆𝐸 = 𝑊 i ∆𝐸 = 𝑄, zależności 

 Q = c ∙ m ∙ ∆T   oraz wzorów 

na Rciepło topnienia i Rciepło pa-

rowania); wykonuje obliczenia 

i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz za-

chowaniem liczby cyfr znaczą-

cych wynikającej z dokładności 

danych 

• wyodrębnia z tekstów, tabel 

i rysunków informacje kluczowe 

dla opisywanego zjawiska bądź 

problemu 
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KLASA VIII 
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I. ELEKTROSTATYKA 

Uczeń: 

• informuje, czym zajmuje się elek-

trostatyka; wskazuje przykłady 

elektryzowania ciał w otaczającej 

rzeczywistości 

• posługuje się pojęciem ładunku 

elektrycznego; rozróżnia dwa ro-

dzaje ładunków elektrycznych (do-

datnie i ujemne) 

• wyjaśnia, z czego składa się atom; 

przedstawia model budowy atomu 

na schematycznym rysunku 

• posługuje się pojęciami: przewod-

nika jako substancji, w której łatwo 

mogą się przemieszczać ładunki 

elektryczne, i izolatora jako sub-

stancji, w której ładunki elektrycz-

ne nie mogą się przemieszczać 

• odróżnia przewodniki od izolato-

rów; wskazuje ich przykłady 

• posługuje się pojęciem układu izo-

lowanego; podaje zasadę zachowa-

nia ładunku elektrycznego 

• wyodrębnia z tekstów i rysunków 

informacje kluczowe dla opisywa-

nego zjawiska lub problemu 

• współpracuje w zespole podczas 

przeprowadzania obserwacji i do-

świadczeń, przestrzegając zasad 

Uczeń: 

• doświadczalnie demonstruje zjawi-

ska elektryzowania przez potarcie 

lub dotyk oraz wzajemne oddzia-

ływanie ciał naelektryzowanych 

• opisuje sposoby elektryzowania 

ciał przez potarcie i dotyk; infor-

muje, że te zjawiska polegają na 

przemieszczaniu się elektronów; 

ilustruje to na przykładach 

• opisuje jakościowo oddziaływanie 

ładunków jednoimiennych 

i różnoimiennych; podaje przykła-

dy oddziaływań elektrostatycznych 

w otaczającej rzeczywistości i ich 

zastosowań (poznane na lekcji) 

• posługuje się pojęciem ładunku 

elementarnego; podaje symbol ła-

dunku elementarnego oraz wartość: 

e ≈ 1,6 · 10–19 C 

• posługuje się pojęciem ładunku elek-

trycznego jako wielokrotności ładun-

ku elementarnego; stosuje jednostkę 

ładunku (1 C) 

• wyjaśnia na przykładach, kiedy 

ciało jest naładowane dodatnio, 

a kiedy jest naładowane ujemnie 

• posługuje się pojęciem jonu; wyja-

śnia, kiedy powstaje jon dodatni, 

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 elektro-

statyczne i grawitacyjne 

• wykazuje, że 1 C jest bardzo du-

żym ładunkiem elektrycznym (za-

wiera  

6,24 · 1018 ładunków elementar-

nych:  

1 C = 6,24 · 1018e) 

• 
R
analizuje tzw. szereg tryboelek-

tryczny 

• Rozwiązuje zadania 

z wykorzystaniem zależności, że 

każdy ładunek elektryczny jest wie-

lokrotnością ładunku elementarne-

go; przelicza podwielokrotności, 

przeprowadza obliczenia i zapisuje 

wynik zgodnie z zasadami zaokrą-

glania, z zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z danych 

• posługuje się pojęciem elektronów 

swobodnych; wykazuje, że 

w metalach znajdują się elektrony 

Uczeń: 

• 
R
posługuje się pojęciem dipolu 

elektrycznego do wyjaśnienia skut-

ków indukcji elektrostatycznej 

• realizuje własny projekt dotyczący 

treści rozdziału Elektrostatyka 

• rozwiązuje zadania złożone, niety-

powe, dotyczące treści rozdziału 

Elektrostatyka 
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bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) 

zadania dotyczące treści rozdziału 

Elektrostatyka 

a kiedy – jon ujemny 

• doświadczalnie odróżnia przewod-

niki od izolatorów; wskazuje ich 

przykłady 

• informuje, że dobre przewodniki 

elektryczności są również dobrymi 

przewodnikami ciepła; wymienia 

przykłady zastosowań przewodni-

ków i izolatorów w otaczającej rze-

czywistości 

• stosuje zasadę zachowania ładunku 

elektrycznego 

• opisuje budowę oraz zasadę działa-

nia elektroskopu; posługuje się 

elektroskopem 

• opisuje przemieszczanie się ładun-

ków w przewodnikach pod wpły-

wem oddziaływania ładunku ze-

wnętrznego (indukcja elektrosta-

tyczna) 

• podaje przykłady skutków 

i wykorzystania indukcji elektrosta-

tycznej 

• przeprowadza doświadczenia: 

- doświadczenie ilustrujące elek-

tryzowanie ciał przez pocieranie 

oraz oddziaływanie ciał naelek-

tryzowanych, 

- doświadczenie wykazujące, że 

przewodnik można naelektryzo-

wać, 

- elektryzowanie ciał przez zbliże-

nie ciała naelektryzowanego, 

swobodne, a w izolatorach elektro-

ny są związane z atomami; na tej 

podstawie uzasadnia podział sub-

stancji na przewodniki i izolatory 

• wyjaśnia wyniki obserwacji prze-

prowadzonych doświadczeń zwią-

zanych z elektryzowaniem prze-

wodników; uzasadnia na przykła-

dach, że przewodnik można naelek-

tryzować wtedy, gdy odizoluje się 

go od ziemi 

• wyjaśnia, na czym polega uziemie-

nie ciała naelektryzowanego 

i zobojętnienie zgromadzonego na 

nim ładunku elektrycznego 

• opisuje działanie i zastosowanie 

piorunochronu 

• projektuje i przeprowadza: 

- doświadczenie ilustrujące wła-

ściwości ciał naelektryzowanych, 

- doświadczenie ilustrujące skutki 

indukcji elektrostatycznej, 

krytycznie ocenia ich wyniki; 

wskazuje czynniki istotne 

i nieistotne dla wyników doświad-

czeń; formułuje wnioski na pod-

stawie wyników doświadczeń 

• rozwiązuje zadania bardziej złożo-

ne, ale typowe, dotyczące treści 

rozdziału Elektrostatyka 

• posługuje się informacjami pocho-

dzącymi z analizy przeczytanych 

tekstów (w tym popularnonauko-
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korzystając z ich opisów 

i przestrzegając zasad bezpieczeń-

stwa; opisuje przebieg przeprowa-

dzonego doświadczenia (wyróżnia 

kluczowe kroki i sposób postępo-

wania, wyjaśnia rolę użytych przy-

rządów, przedstawia wyniki 

i formułuje wnioski na podstawie 

tych wyników) 

• rozwiązuje proste zadania dotyczą-

ce treści rozdziału Elektrostatyka 

wych) dotyczących treści rozdziału 

Elektrostatyka (w szczególności 

tekstu: Gdzie wykorzystuje się elek-

tryzowanie ciał) 

II. PRĄD ELEKTRYCZNY 

Uczeń: 

• określa umowny kierunek przepły-

wu prądu elektrycznego 

• przeprowadza doświadczenie mo-

delowe ilustrujące, czym jest natę-

żenie prądu, korzystając z jego opi-

su 

• posługuje się pojęciem natężenia 

prądu wraz z jego jednostką (1 A) 

• posługuje się pojęciem obwodu 

elektrycznego; podaje warunki 

przepływu prądu elektrycznego 

w obwodzie elektrycznym 

• wymienia elementy prostego ob-

wodu elektrycznego: źródło energii 

elektrycznej, odbiornik (np. żarów-

ka, opornik), przewody, wyłącznik, 

mierniki (amperomierz, wolto-

mierz); rozróżnia symbole graficz-

Uczeń: 

• posługuje się pojęciem napięcia 

elektrycznego jako wielkości okre-

ślającej ilość energii potrzebnej do 

przeniesienia jednostkowego ła-

dunku w obwodzie; stosuje jed-

nostkę napięcia (1 V) 

• opisuje przepływ prądu 

w obwodach jako ruch elektronów 

swobodnych albo jonów 

w przewodnikach 

• stosuje w obliczeniach związek 

między natężeniem prądu 

a ładunkiem i czasem jego prze-

pływu przez poprzeczny przekrój 

przewodnika 

• rozróżnia sposoby łączenia elementów 

obwodu elektrycznego: szeregowy 

i równoległy 

Uczeń: 

• porównuje oddziaływania elektro-

statyczne i grawitacyjne 

• Rporównuje ruch swobodnych 

elektronów w przewodniku 

z ruchem elektronów wtedy, gdy do 

końców przewodnika podłączymy 

źródło napięcia 

• 
R
rozróżnia węzły i gałęzie; wskazu-

je je w obwodzie elektrycznym 

• doświadczalnie wyznacza opór 

przewodnika przez pomiary napię-

cia na jego końcach oraz natężenia 

płynącego przezeń prądu; zapisuje 

wyniki pomiarów wraz z ich jed-

nostkami, z uwzględnieniem in-

formacji o niepewności; przepro-

wadza obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania, 

Uczeń: 

• 
R
projektuje i przeprowadza doświad-

czenie (inne niż opisane 

w podręczniku) wykazujące zależ-

ność  

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝑆
; krytycznie ocenia jego 

wynik; wskazuje czynniki istotne 

i nieistotne dla jego wyniku; formu-

łuje wnioski 

• sporządza wykres zależności natę-

żenia prądu od przyłożonego napię-

cia I(U) 

• 
R
ilustruje na wykresie zależność 

napięcia od czasu w przewodach 

doprowadzających prąd do miesz-

kań 

• rozwiązuje zadania złożone, niety-

powe (lub problemy) dotyczące tre-

ści rozdziału Prąd elektryczny (w 
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ne tych elementów 

• wymienia przyrządy służące do 

pomiaru napięcia elektrycznego 

i natężenia prądu elektrycznego; 

wyjaśnia, jak włącza się je do ob-

wodu elektrycznego (amperomierz 

szeregowo, woltomierz równolegle) 

• wymienia formy energii, na jakie 

jest zamieniana energia elektrycz-

na; wymienia źródła energii elek-

trycznej i odbiorniki; podaje ich 

przykłady 

• wyjaśnia, na czym polega zwarcie; 

opisuje rolę izolacji 

i bezpieczników przeciążeniowych 

w domowej sieci elektrycznej 

• opisuje warunki bezpiecznego ko-

rzystania z energii elektrycznej 

• wyodrębnia z tekstów, tabel 

i rysunków informacje kluczowe 

dla opisywanego zjawiska lub pro-

blemu 

• rozpoznaje zależność rosnącą bądź 

malejącą na podstawie danych 

z tabeli lub na podstawie wykresu 

• współpracuje w zespole podczas 

przeprowadzania obserwacji i do-

świadczeń, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) 

zadania dotyczące treści rozdziału 

Prąd elektryczny 

• rysuje schematy obwodów elek-

trycznych składających się 

z jednego źródła energii, jednego 

odbiornika, mierników 

i wyłączników; posługuje się sym-

bolami graficznymi tych elemen-

tów 

• posługuje się pojęciem oporu elek-

trycznego jako własnością prze-

wodnika; 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 elektrycznego wraz 

z ich jednostkami; stosuje 

w obliczeniach związek między 

tymi wielkościami oraz wzory na 

pracę i moc prądu elektrycznego 

• przelicza energię elektryczną wyra-

żoną w kilowatogodzinach na dżule 

i odwrotnie; oblicza zużycie energii 

elektrycznej dowolnego odbiornika 

• posługuje się pojęciem mocy znamio-

nowej; analizuje i porównuje dane na 

tabliczkach znamionowych różnych 

urządzeń elektrycznych 

• wyjaśnia różnicę między prądem sta-

łym i przemiennym; wskazuje baterię, 

akumulator i zasilacz jako źródła sta-

łego napięcia; odróżnia to napięcie od 

napięcia w przewodach doprowadza-

z zachowaniem liczby cyfr znaczą-

cych wynikającej z dokładności 

pomiarów 

• 
R
stosuje w obliczeniach zależność 

oporu elektrycznego przewodnika 

od jego długości, pola przekroju 

poprzecznego i rodzaju materiału, 

z jakiego jest wykonany; przepro-

wadza obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania, 

z zachowaniem liczby cyfr znaczą-

cych wynikającej z dokładności 

danych 

• 
R
posługuje się pojęciem oporu wła-

ściwe-go oraz tabelami wielkości 

fizycznych w celu odszukania jego 

wartości dla danej substancji; ana-

lizuje i porównuje wartości oporu 

właściwego różnych substancji 

• 
R
opisuje zależność napięcia od cza-

su w przewodach doprowadzają-

cych prąd do mieszkań; posługuje 

się pojęciem napięcia skutecznego; 

wyjaśnia rolę zasilaczy 

• stwierdza, że elektrownie wytwa-

rzają prąd przemienny, który do 

mieszkań jest dostarczany pod na-

pięciem 230 V 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) 

bardziej złożone, dotyczące treści 

rozdziału Prąd elektryczny 

• posługuje się informacjami pocho-

dzącymi z analizy przeczytanych 

tym związane z obliczaniem kosz-

tów zużycia energii elektrycznej) 

• realizuje własny projekt związany 

z treścią rozdziału Prąd elektryczny 

(inny niż opisany w podręczniku) 
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jących prąd do mieszkań 

• opisuje skutki działania prądu na 

organizm człowieka i inne organi-

zmy żywe; wskazuje zagrożenia 

porażeniem prądem elektrycznym; 

podaje podstawowe zasady udzie- 

lania pierwszej pomocy 

• opisuje skutki przerwania dostaw 

energii elektrycznej do urządzeń 

o kluczowym znaczeniu oraz rolę 

zasilania awaryjnego 

• przeprowadza doświadczenia: 

- doświadczenie wykazujące prze-

pływ ładunków przez przewodni-

ki, 

- łączy według podanego schematu 

obwód elektryczny składający się 

ze źródła (baterii), odbiornika 

(żarówki), amperomierza 

i woltomierza, 

- bada zależność natężenia prądu 

od rodzaju odbiornika (żarówki) 

przy tym samym napięciu oraz 

zależność oporu elektrycznego 

przewodnika od jego długości, 

pola przekroju poprzecznego 

i rodzaju materiału, z jakiego jest 

wykonany, 

- wyznacza moc żarówki zasilanej 

z baterii za pomocą woltomierza 

i amperomierza, 

• korzystając z ich opisów 

i przestrzegając zasad bezpieczeń-

tekstów (w tym popularnonauko-

wych) dotyczących treści rozdziału 

Prąd elektryczny 

• realizuje projekt: Żarówka czy 

świetlówka (opisany 

w podręczniku) 
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stwa; odczytuje wskazania mierni-

ków; opisuje przebieg przeprowa-

dzonego doświadczenia (wyróżnia 

kluczowe kroki i sposób postępo-

wania, wskazuje rolę użytych przy-

rządów, przedstawia wyniki do-

świadczenia lub przeprowadza ob-

liczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz 

z zachowaniem liczby cyfr znaczą-

cych wynikającej z dokładności 

pomiarów, formułuje wnioski na 

podstawie tych wyników) 

• rozwiązuje proste zadania (lub pro-

blemy) dotyczące treści rozdziału 

Prąd elektryczny (rozpoznaje pro-

porcjonalność prostą na podstawie 

wykresu, przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności oraz jednostki 

czasu, przeprowadza obliczenia 

i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania, 

z zachowaniem liczby cyfr znaczą-

cych wynikającej z danych) 

III. MAGNETYZM 

Uczeń: 

• nazywa bieguny magnesów stałych, 

opisuje oddziaływanie między nimi 

• doświadczalnie demonstruje za-

chowanie się igły magnetycznej 

w obecności magnesu 

• opisuje zachowanie się igły magne-

Uczeń: 

• opisuje zachowanie się igły magne-

tycznej w obecności magnesu oraz 

zasadę działania kompasu (podaje 

czynniki zakłócające jego prawi-

dłowe działanie); posługuje się po-

jęciem biegunów magnetycznych 

Uczeń: 

• porównuje oddziaływania elek-

trostatyczne i magnetyczne 

• wyjaśnia, na czym polega nama-

gnesowanie ferromagnetyku; po-

sługuje się pojęciem domen ma-

gnetycznych 

Uczeń: 

• projektuje i buduje elektromagnes 

(inny niż opisany w podręczniku); 

demonstruje jego działanie, prze-

strzegając zasad bezpieczeństwa 

• rozwiązuje zadania złożone, niety-

powe (lub problemy) dotyczące tre-
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tycznej w otoczeniu prostoliniowe-

go przewodnika z prądem 

• posługuje się pojęciem zwojnicy; 

stwierdza, że zwojnica, przez którą 

płynie prąd elektryczny, zachowuje 

się jak magnes 

• wskazuje oddziaływanie magne-

tyczne jako podstawę działania sil-

ników elektrycznych; podaje przy-

kłady wykorzystania silników elek-

trycznych 

• wyodrębnia z tekstów i ilustracji 

informacje kluczowe dla opisywa-

nego zjawiska lub problemu 

• współpracuje w zespole podczas 

przeprowadzania obserwacji 

i doświadczeń, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) 

zadania dotyczące treści rozdziału 

Magnetyzm 

Ziemi 

• opisuje na przykładzie żelaza od-

działywanie magnesów na materia-

ły magnetyczne; stwierdza, że 

w pobliżu magnesu każdy kawałek 

żelaza staje się magnesem (nama-

gnesowuje się), a przedmioty wy-

konane z ferromagnetyku wzmac-

niają oddziaływanie magnetyczne 

magnesu 

• podaje przykłady wykorzystania od-

działywania magnesów na materiały 

magnetyczne 

• opisuje właściwości ferromagnety-

ków; podaje przykłady ferromagne-

tyków 

• opisuje doświadczenie Oersteda; 

podaje wnioski wynikające z tego 

doświadczenia 

• doświadczalnie demonstruje zjawi-

sko oddziaływania przewodnika 

z prądem na igłę magnetyczną 

• opisuje wzajemne oddziaływanie 

przewodników, przez które płynie 

prąd elektryczny, i magnesu trwa-

łego 

• opisuje jakościowo wzajemne od-

działywanie dwóch przewodników, 

przez które płynie prąd elektryczny 

(wyjaśnia, kiedy przewodniki się 

przyciągają, a kiedy odpychają) 

• opisuje budowę i działanie elek-

tromagnesu 

• stwierdza, że linie, wzdłuż któ-

rych igła kompasu lub opiłki 

układają się wokół prostolinio-

wego przewodnika z prądem, ma-

ją kształt współśrodkowych 

okręgów 

• opisuje sposoby wyznaczania 

biegunowości magnetycznej 

przewodnika kołowego 

i zwojnicy (reguła śruby prawo-

skrętnej, reguła prawej dłoni, na 

podstawie ułożenia strzałek 

oznaczających kierunek prądu – 

metoda liter S i N); stosuje wy-

brany sposób wyznaczania bie-

gunowości przewodnika kołowe-

go lub zwojnicy 

• opisuje działanie dzwonka elek-

tro-magnetycznego lub zamka 

elektrycznego, korzystając ze 

schematu przedstawiającego jego 

budowę 

• 
R
wyjaśnia, co to są paramagnety-

ki i diamagnetyki; podaje ich 

przykłady; przeprowadza do-

świadczenie wykazujące oddzia-

ływanie magnesu na diamagne-

tyk, korzystając z jego opisu; 

formułuje wniosek 

• ustala kierunek i zwrot działania 

siły magnetycznej na podstawie 

reguły lewej dłoni 

• 
R
opisuje budowę silnika elek-

ści rozdziału Magnetyzm (w tym 

związane z analizą schematów 

urządzeń zawierających elektroma-

gnesy) 

• realizuje własny projekt związany 

z treścią rozdziału Magnetyzm 
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• opisuje wzajemne oddziaływanie 

elektro-magnesów i magnesów; 

podaje przykłady zastosowania 

elektromagnesów 

• posługuje się pojęciem siły magne-

tycznej (elektrodynamicznej); opi-

suje jakościowo, od czego ona za-

leży 

• przeprowadza doświadczenia: 

− bada wzajemne oddziaływanie 

magnesów oraz oddziaływanie 

magnesów na żelazo i inne mate-

riały magnetyczne, 

− bada zachowanie igły magne-

tycznej w otoczeniu prostolinio-

wego przewodnika z prądem, 

− bada oddziaływania magnesów 

trwałych i przewodników 

z prądem oraz wzajemne oddzia-

ływanie przewodników z prądem, 

− bada zależność magnetycznych 

właściwości zwojnicy od obecno-

ści w niej rdzenia 

z ferromagnetyku oraz liczby 

zwojów i natężenia prądu płyną-

cego przez zwoje,  

• korzystając z ich opisów 

i przestrzegając zasad bezpieczeń-

stwa; wskazuje rolę użytych przy-

rządów oraz czynniki istotne 

i nieistotne dla wyników doświad-

czeń; formułuje wnioski na pod-

stawie tych wyników 

trycznego prądu stałego 

• przeprowadza doświadczenia: 

− demonstruje działanie siły ma-

gnetycznej, bada, od czego zależą 

jej wartość i zwrot, 

− demonstruje zasadę działania sil-

nika elektrycznego prądu stałego, 

korzystając z ich opisu 

i przestrzegając zasad bezpieczeń-

stwa; formułuje wnioski na pod-

stawie wyników przeprowadzo-

nych doświadczeń 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) 

bardziej złożone dotyczące treści 

rozdziału Magnetyzm 

• posługuje się informacjami pocho-

dzącymi z analizy przeczytanych 

tekstów (w tym popularnonauko-

wych) dotyczących treści rozdziału 

Magnetyzm (w tym tekstu: Właści-

wości magnesów i ich zastosowania 

zamieszczonego w podręczniku) 
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• rozwiązuje proste zadania (lub pro-

blemy) dotyczące treści rozdziału 

Magnetyzm 

IV. DRGANIA i 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 jed-

nostka-mi do opisu ruchu okreso-

wego 

• wyznacza amplitudę i okres drgań 

na podstawie wykresu zależności 

położenia od czasu 

• wskazuje drgające ciało jako źródło 

fali mechanicznej; posługuje się 

pojęciami: amplitudy, okresu, czę-

stotliwości i długości fali do opisu 

fal; podaje przykłady fal mecha-

nicznych w otaczającej rzeczywi-

stości 

• stwierdza, że źródłem dźwięku jest 

drgające ciało, a do jego rozcho-

dzenia się potrzebny jest ośrodek 

(dźwięk nie rozchodzi się 

w próżni); podaje przykłady źródeł 

dźwięków w otaczającej rzeczywi-

stości 

• stwierdza, że fale dźwiękowe moż-

na opisać za pomocą tych samych 

Uczeń: 

• opisuje ruch drgający (drgania) 

ciała pod wpływem siły spręży-

stości; wskazuje położenie rów-

nowagi i amplitudę drgań 

• posługuje się pojęciem częstotli-

wości jako liczbą pełnych drgań 

(wahnięć) wykonanych 

w jednostce czasu (𝑓 =
𝑛

𝑡
) i na tej 

podstawie określa jej jednostkę 

(1 Hz =
1

𝑠
); stosuje w obliczeniach 

związek między częstotliwością 

a okresem drgań (𝑓 =
1

𝑇
) 

• doświadczalnie wyznacza okres 

i częstotliwość w ruchu okreso-

wym (wahadła i ciężarka zawie-

szonego na sprężynie); bada jako-

ściowo zależność okresu wahadła 

od jego długości i zależność okresu 

drgań ciężarka od jego masy (ko-

rzystając z opisu doświadczeń); 

wskazuje czynniki istotne 

i nieistotne dla wyników doświad-

czeń; zapisuje wyniki pomiarów 

wraz z ich jednostką, 

z uwzględnieniem informacji 

o niepewności; przeprowadza obli-

czenia i zapisuje wyniki zgodnie 

Uczeń: 

• posługuje się pojęciami: wahadła 

matematycznego, wahadła spręży-

nowego, częstotliwości drgań wła-

snych; odróżnia wahadło matema-

tyczne od wahadła sprężynowego 

• analizuje wykresy zależności poło-

żenia od czasu w ruchu drgającym; 

na podstawie tych wykresów po-

równuje drgania ciał 

• analizuje wykres fali; wskazuje 

oraz wyznacza jej długość 

i amplitudę; porównuje fale na pod-

stawie ich ilustracji 

• omawia mechanizm wytwarzania 

dźwięków w wybranym instrumen-

cie muzycznym 

• Rpodaje wzór na natężenie fali oraz 

jednostkę natężenia fali 

• analizuje oscylogramy różnych 

dźwięków 

• 
R
posługuje się pojęciem poziomu 

natężenia dźwięku wraz z jego 

jednostką (1 dB); określa progi 

słyszalności i bólu oraz poziom na-

tężenia hałasu szkodliwego dla 

zdrowia 

• 
R
wyjaśnia ogólną zasadę działania 

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; formu-

łuje wnioski i prezentuje efekty prze-

prowadzonego badania 

• rozwiązuje zadania złożone, niety-

powe (lub problemy), dotyczące tre-

ści rozdziału Drgania i fale 

• realizuje własny projekt związany 

z treścią rozdziału Drgania i fale 

(inny niż opisany w podręczniku) 
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związków między długością, pręd-

kością, częstotliwością i okresem 

fali, jak w przypadku fal mecha-

nicznych; porównuje wartości 

prędkości fal dźwiękowych 

w różnych ośrodkach, korzystając 

z tabeli tych wartości 

• wymienia rodzaje fal elektroma-

gnetycznych: radiowe, mikrofale, 

promieniowanie podczerwone, 

światło widzialne, promieniowanie 

nadfioletowe, rentgenowskie 

i gamma; podaje przykłady ich za-

stosowania 

• przeprowadza doświadczenia: 

− demonstruje ruch drgający ciężar-

ka zawieszonego na sprężynie lub 

nici; wskazuje położenie równo-

wagi i amplitudę drgań, 

− demonstruje powstawanie fali na 

sznurze i wodzie, 

− wytwarza dźwięki i wykazuje, że 

do rozchodzenia się dźwięku po-

trzebny jest ośrodek, 

− wytwarza dźwięki; bada jako-

ściowo zależność ich wysokości 

od częstotliwości drgań 

i zależność ich głośności od am-

plitudy drgań, 

• korzystając z ich opisów; opisuje 

przebieg przeprowadzonego do-

świadczenia, przedstawia wyniki 

i formułuje wnioski 

z zasadami zaokrąglania, 

z zachowaniem liczby cyfr znaczą-

cych wynikającej z dokładności 

pomiarów; formułuje wnioski 

• analizuje jakościowo przemiany 

energii kinetycznej i energii poten-

cjalnej sprężystości w ruchu drga-

jącym; podaje przykłady przemian 

energii podczas drgań zachodzą-

cych w otaczającej rzeczywistości 

• przedstawia na schematycznym 

rysunku wykres zależności położe-

nia od czasu w ruchu drgającym; 

zaznacza na nim amplitudę i okres 

drgań 

• opisuje rozchodzenie się fali me-

chanicznej jako proces przekazy-

wania energii bez przenoszenia ma-

terii 

• posługuje się pojęciem prędkości 

rozchodzenia się fali; opisuje zwią-

zek między prędkością, długością 

i częstotliwością (lub okresem) fali: 

𝑣 =  ∙ 𝑓 (lub 𝑣 =


𝑇
) 

• stosuje w obliczeniach związki 

między okresem, częstotliwością 

i długością fali wraz z ich jednost-

kami 

• doświadczalnie demonstruje 

dźwięki o różnych częstotliwo-

ściach z wykorzystaniem drgające-

go przedmiotu lub instrumentu mu-

zycznego 

radia, telewizji i telefonów komór-

kowych, korzystając ze schematu 

przesyłania fal elektromagnetycz-

nych 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) 

bardziej złożone dotyczące treści 

rozdziału Drgania i fale 

• posługuje się informacjami pocho-

dzącymi z analizy przeczytanych 

tekstów (w tym popularnonauko-

wych) dotyczących treści rozdziału 

Drgania i fale 

• realizuje projekt: Prędkość 

i częstotliwość dźwięku (opisany 

w podręczniku) 
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• wyodrębnia z tekstów, tabel 

i ilustracji informacje kluczowe dla 

opisywanego zjawiska lub proble-

mu; rozpoznaje zależność rosnącą 

i zależność malejącą na podstawie 

danych z tabeli 

• współpracuje w zespole podczas 

przeprowadzania obserwacji i do-

świadczeń, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) 

zadania dotyczące treści rozdziału 

Drgania i fale 

• opisuje mechanizm powstawania 

i rozchodzenia 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 na-

tężeniem dźwięku (głośnością) 

a energią fali i amplitudą fali 

• rozróżnia dźwięki słyszalne, ultra-

dźwięki i infradźwięki; podaje 

przykłady ich źródeł 

i zastosowania; opisuje szkodli-

wość hałasu 

• doświadczalnie obserwuje oscylo-

gramy dźwięków 

z wykorzystaniem różnych technik 

• stwierdza, że źródłem fal elektro-

magnetycznych są drgające ładunki 

elektryczne oraz prąd, którego na-

tężenie zmienia się w czasie 

• opisuje poszczególne rodzaje fal 

elektromagnetycznych; podaje od-

powiadające im długości 

i częstotliwości fal, korzystając 

z diagramu przedstawiającego 

widmo fal elektromagnetycznych 

• wymienia cechy wspólne i różnice 

w rozchodzeniu się fal mechanicz-

nych i elektromagnetycznych; po-
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daje wartość prędkości fal elektro-

magnetycznych w próżni; porów-

nuje wybrane fale (np. dźwiękowe 

i świetlne) 

• rozwiązuje proste zadania (lub pro-

blemy) dotyczące treści rozdziału 

Drgania i fale (przelicza wielo-

krotności i podwielokrotności oraz 

jednostki czasu, przeprowadza ob-

liczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania, 

z zachowaniem liczby cyfr znaczą-

cych wynikającej z danych) 

V. OPTYKA 

Uczeń: 

• wymienia źródła światła; posługuje 

się pojęciami: promień świetlny, 

wiązka światła, ośrodek optyczny, 

ośrodek optycznie jednorodny; roz-

różnia rodzaje źródeł światła (natu-

ralne i sztuczne) oraz rodzaje wiązek 

światła (zbieżna, równoległa 

i rozbieżna) 

• ilustruje prostoliniowe rozchodze-

nie się światła w ośrodku jednorod-

nym; podaje przykłady prostoli-

niowego biegu promieni światła 

w otaczającej rzeczywistości 

• opisuje mechanizm powstawania 

cienia i półcienia jako konsekwen-

cje prostoliniowego rozchodzenia 

się światła w ośrodku jednorod-

Uczeń: 

• opisuje rozchodzenie się światła 

w ośrodku jednorodnym 

• opisuje światło jako rodzaj fal elek-

tromagnetycznych; podaje prze-

dział długości fal świetlnych oraz 

przybliżoną wartość prędkości 

światła w próżni 

• przedstawia na schematycznym 

rysunku powstawanie cienia 

i półcienia 

• opisuje zjawiska zaćmienia Słońca 

i Księżyca 

• posługuje się pojęciami: kąta pada-

nia, kąta odbicia i normalnej do 

opisu zjawiska odbicia światła od 

powierzchni płaskiej; opisuje zwią-

zek między kątem padania a kątem 

Uczeń: 

• wskazuje prędkość światła jako 

maksymalną prędkość przepływu 

informacji; porównuje wartości 

prędkości światła w różnych 

ośrodkach przezroczystych 

• wyjaśnia mechanizm zjawisk za-

ćmienia Słońca i Księżyca, korzy-

stając ze schematycznych rysun-

ków przedstawiających te zjawi-

ska 

• projektuje i przeprowadza do-

świadczenie potwierdzające rów-

ność kątów padania i odbicia; 

wskazuje czynniki istotne 

i nieistotne dla wyników doświad-

czenia; prezentuje i krytycznie oce-

nia wyniki doświadczenia 

Uczeń: 

• 
R
opisuje zagadkowe zjawiska optyczne 

występujące w przyrodzie (np. miraże, 

błękit nieba, widmo Brockenu, halo) 

• 
R
opisuje wykorzystanie zwierciadeł 

i soczewek w przyrządach optycznych 

(np. mikroskopie, lunecie) 

• rozwiązuje zadania złożone, niety-

powe (lub problemy), dotyczące tre-

ści rozdziału Optyka 

• realizuje własny projekt związany 

z treścią rozdziału Optyka 
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nym; podaje przykłady powstawa-

nia cienia i półcienia w otaczającej 

rzeczywistości 

• porównuje zjawiska odbicia 

i rozproszenia światła; podaje 

przykłady odbicia i rozproszenia 

światła w otaczającej rzeczywisto-

ści 

• rozróżnia zwierciadła płaskie 

i sferyczne (wklęsłe i wypukłe); 

podaje przykłady zwierciadeł 

w otaczającej rzeczywistości 

• posługuje się pojęciami osi optycz-

nej i promienia krzywizny zwier-

ciadła; wymienia cechy obrazów 

wytworzo-nych przez zwierciadła 

(pozorne lub rzeczywiste, proste 

lub odwrócone, powiększone, po-

mniejszone lub tej samej wielkości 

co przedmiot) 

• rozróżnia obrazy: rzeczywisty, po-

zor-ny, prosty, odwrócony, po-

większony, pomniejszony, tej sa-

mej wielkości co przedmiot 

• opisuje światło lasera jako jedno-

barwne i ilustruje to brakiem roz-

szcze-pienia w pryzmacie; porów-

nuje przejście światła jednobarw-

nego i światła białego przez pry-

zmat 

• rozróżnia rodzaje soczewek (sku-

piające i rozpraszające); posługuje 

się pojęciem osi optycznej soczew-

odbicia; podaje i stosuje prawo od-

bicia 

• opisuje zjawisko odbicia światła od 

powierzchni chropowatej 

• analizuje bieg promieni wychodzą-

cych z punktu w różnych kierun-

kach, a następnie odbitych od 

zwierciadła płaskiego i zwierciadeł 

sferycznych; opisuje i ilustruje 

zjawisko odbicia od powierzchni 

sferycznej 

• opisuje i konstruuje graficznie bieg 

promieni ilustrujący powstawanie 

obrazów pozornych wytwarzanych 

przez zwierciadło płaskie; wymienia 

trzy cechy obrazu (pozorny, prosty 

i tej samej wielkości co przedmiot); 

wyjaśnia, kiedy obraz jest rzeczywi-

sty, a kiedy – pozorny 

• opisuje skupianie się promieni 

w zwierciadle wklęsłym; posługuje 

się pojęciami ogniska i ogniskowej 

zwierciadła 

• podaje przykłady wykorzystania 

zwierciadeł w otaczającej rzeczy-

wistości 

• opisuje i konstruuje graficznie bieg 

promieni ilustrujący powstawanie 

obrazów rzeczywistych i pozornych 

wytwarzanych przez zwierciadła 

sferyczne, znając położenie ogniska 

• opisuje obrazy wytwarzane przez 

zwierciadła sferyczne (podaje trzy 

• analizuje bieg promieni odbitych 

od zwierciadła wypukłego; posłu-

guje się pojęciem ogniska pozorne-

go zwierciadła wypukłego 

• podaje i stosuje związek ognisko-

wej z promieniem krzywizny (w 

przybliżeniu 

 𝑓 =
1

2
∙ 𝑟); wyjaśnia i stosuje od-

wracalność biegu promieni świetl-

nych (stwierdza np., że promienie 

wychodzące z ogniska po odbiciu 

od zwierciadła tworzą wiązkę pro-

mieni równoległych do osi optycz-

nej) 

• przewiduje rodzaj i położenie obra-

zu wytwarzanego przez zwierciadła 

sferyczne w zależności od odległo-

ści przedmiotu od zwierciadła 

• posługuje się pojęciem powiększe-

nia obrazu jako ilorazu odległości 

obrazu od zwierciadła i odległości 

przedmiotu od zwierciadła; podaje 

i stosuje wzory na powiększenie 

obrazu (np.: 𝑝 =
ℎ2

ℎ1
 i 𝑝 =

𝑦

𝑥
); wyja-

śnia, kiedy: p  < 1, p = 1, p > 1 

• wyjaśnia mechanizm rozszczepie-

nia światła w pryzmacie, posługu-

jąc się związkiem między prędko-

ścią światła a długością fali świetl-

nej w różnych ośrodkach 

i odwołując się do widma światła 

białego 
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ki; rozróżnia symbole soczewki 

skupiającej i rozpraszającej; podaje 

przykłady soczewek w otaczającej 

rzeczywistości oraz przykłady ich 

wykorzystania 

• opisuje bieg promieni ilustrujący 

powstawanie obrazów rzeczywi-

stych i pozornych wytwarzanych 

przez soczewki, znając położenie 

ogniska 

• posługuje się pojęciem powiększe-

nia obrazu jako ilorazu wysokości 

obrazu i wysokości przedmiotu 

• przeprowadza doświadczenia: 

− obserwuje bieg promieni światła 

i wykazuje przekazywanie ener-

gii przez światło, 

− obserwuje powstawanie obsza-

rów cienia i półcienia, 

− bada zjawiska odbicia 

i rozproszenia światła, 

− obserwuje obrazy wytwarzane 

przez zwierciadło płaskie, ob-

serwuje obrazy wytwarzane 

przez zwierciadła sferyczne, 

− obserwuje bieg promienia świa-

tła po przejściu do innego ośrod-

ka w zależności od kąta padania 

oraz przejście światła jedno-

barwnego i światła białego przez 

pryzmat, 

− obserwuje bieg promieni równo-

ległych do osi optycznej prze-

cechy obrazu) 

• posługuje się pojęciem powiększe-

nia obrazu jako ilorazu wysokości 

obrazu i wysokości przedmiotu 

• opisuje jakościowo zjawisko zała-

mania światła na granicy dwóch 

ośrodków różniących się prędko-

ścią rozchodzenia się światła; 

wskazuje kierunek załamania; po-

sługuje się pojęciem kąta załamania 

• podaje i stosuje prawo załamania 

światła (jakościowo) 

• opisuje światło białe jako miesza-

ninę barw; ilustruje to rozszczepie-

niem światła w pryzmacie; podaje 

inne przykłady rozszczepienia 

światła 

• opisuje i ilustruje bieg promieni 

równoległych do osi optycznej 

przechodzących przez soczewki 

skupiającą i rozpraszającą, posłu-

gując się pojęciami ogniska 

i ogniskowej; rozróżnia ogniska 

rzeczywiste i pozorne 

• wyjaśnia i stosuje odwracalność 

biegu promieni świetlnych (stwier-

dza np., że promienie wychodzące 

z ogniska po załamaniu 

w soczewce skupiającej tworzą 

wiązkę promieni równoległych do 

osi optycznej) 

• rysuje konstrukcyjnie obrazy wy-

tworzone przez soczewki; rozróżnia 

• opisuje zjawisko powstawania tę-

czy 

• Rposługuje się pojęciem zdolności 

skupiającej soczewki wraz z jej jed-

nostką (1 D) 

• posługuje się pojęciem powiększe-

nia obrazu jako ilorazu odległości 

obrazu od soczewki i odległości 

przedmiotu od soczewki; podaje 

i stosuje wzory na powiększenie 

obrazu (np.: 𝑝 =
ℎ2

ℎ1
 i 𝑝 =

𝑦

𝑥
);  

stwierdza, kiedy: p  < 1, p = 1, p > 

1; porównuje obrazy w zależności 

od odległości przedmiotu od so-

czewki skupiającej i rodzaju so-

czewki 

• przewiduje rodzaj i położenie obra-

zu wy- tworzonego przez soczewki 

w zależności od odległości przed-

miotu od soczewki, znając położe-

nie ogniska (i odwrotnie) 

• Rposługuje się pojęciami astygma-

tyzmu i daltonizmu 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) 

bardziej złożone dotyczące treści 

rozdziału Optyka 

• posługuje się informacjami pocho-

dzącymi z analizy przeczytanych 

tekstów (w tym popularnonauko-

wych) dotyczących treści rozdziału 

Optyka (w tym tekstu: Zastosowa-

nie prawa odbicia i prawa załama-
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chodzących przez soczewki sku-

piającą i rozpraszającą, 

− obserwuje obrazy wytwarzane 

przez soczewki skupiające, 

• korzystając z ich opisu 

i przestrzegając zasad bezpieczeń-

stwa; opisuje przebieg doświadcze-

nia (wskazuje rolę użytych przy-

rządów oraz czynniki istotne 

i nieistotne dla wyników doświad-

czeń); formułuje wnioski na pod-

stawie wyników doświadczenia 

• wyodrębnia z tekstów, tabel 

i ilustracji informacje kluczowe dla 

opisywanego zjawiska lub proble-

mu 

• współpracuje w zespole podczas 

przeprowadzania obserwacji 

i doświadczeń, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) 

zadania dotyczące treści rozdziału 

Optyka 

obrazy: rzeczywiste, pozorne, pro-

ste, odwrócone; porównuje wiel-

kość przedmiotu z wielkością obra-

zu 

• opisuje obrazy wytworzone przez 

soczewki (wymienia trzy cechy ob-

razu); określa rodzaj obrazu 

w zależności od odległości przed-

miotu od soczewki 

• opisuje budowę oka oraz powsta-

wanie obrazu na siatkówce, korzy-

stając ze schematycznego rysunku 

przedstawiającego budowę oka; po-

sługuje się pojęciem akomodacji 

oka 

• posługuje się pojęciami krótko-

wzroczności i dalekowzroczności; 

opisuje rolę soczewek 

w korygowaniu tych wad wzroku 

• przeprowadza doświadczenia: 

− demonstruje zjawisko prostoli-

niowego rozchodzenia się świa-

tła, 

− skupia równoległą wiązką światła 

za pomocą zwierciadła wklęsłego 

i wyznacza jej ognisko, 

− demonstruje powstawanie obra-

zów za pomocą zwierciadeł sfe-

rycznych, 

− demonstruje zjawisko załamania 

światła na granicy ośrodków, 

− demonstruje rozszczepienie świa-

tła w pryzmacie, 

nia światła zamieszczonego 

w podręczniku) 
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− demonstruje powstawanie obra-

zów za pomocą soczewek, 

− otrzymuje za pomocą soczewki 

skupiającej ostre obrazy przed-

miotu na ekranie, 

• przestrzegając zasad bezpieczeń-

stwa; wskazuje rolę użytych przy-

rządów oraz czynniki istotne 

i nieistotne dla wyników doświad-

czeń; formułuje wnioski na pod-

stawie tych wyników 

• rozwiązuje proste zadania (lub pro-

blemy) dotyczące treści rozdziału 

Optyka 

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:  

Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane: 

1. ustnie 

2. pisemnie 

3. praktycznie, tzn. w trakcie wykonywania doświadczeń 

 

Na ocenę klasyfikacyjną mają wpływ również: aktywność na lekcji i zaangażowanie w naukę. Czynniki te w szczególności są brane pod uwagę, gdy ocena 

jest pośrednia, np. 4,5.  

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej – zgodnie z zapisami w statucie szkoły.  

Podwyższając przewidywaną ocenę klasyfikacyjną, uczeń powinien wykazać się umiejętnościami określonymi w wymaganiach na oczekiwaną ocenę 

w zakresie tych elementów oceny, z których jego osiągnięcia nie spełniały wymagań. Na przykład, jeśli słabą stroną ucznia były oceny „ustne”, sprawdza-

nie odbywa się ustnie. 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH DO MOŻLIWOŚCI UCZNIA Z DYSLEKSJĄ: 

Zakres dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia z dysleksją: 

- brać pod uwagę wolniejsze tempo pracy, trudności w pisaniu i czytaniu,  
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- utrwalać znajomość zasad ortograficznych oraz umiejętność stosowania reguł w praktyce, 

- umożliwić korzystanie ze słownika ortograficznego, 

- wdrażać do samokontroli i czujności ortograficznej, 

- zmniejszenie stopnia trudności i obszerności zadań, 

- dzielić materiał na mniejsze partie, wyznaczać czasu na ich opanowanie i odpytywanie, 

- formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji powołujących się na ilustrujące przykłady, 

- często podchodzić do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień, 

- zezwalać na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach, zadawać do domu na miarę możliwości ucznia 

- zapewnić większą ilość czasu i powtórzeń na opanowanie materiału, 

- doceniać każdy sukces. 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych ucznia z dysleksją: 

▪ naukę definicji, reguł, wzorów rozłożyć w czasie, często przypominać i utrwalać,  

▪ nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, przygotować wcześniej zapowiedzią, że uczeń będzie pytany,  

▪ w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby 

udzielać dodatkowych wskazówek,  

▪ w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań,  

▪ można też dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania,  

▪ uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr itp.,  

▪ materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje,  

▪ oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co wynikać może z pomyłek rachunkowych,  

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH DO MOŻLIWOŚCI UCZNIA, U KTÓREGO STWIERDZONO TRUDNOŚCI DY-

DAKTYCZNE: 

Zakres dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia u którego stwierdzono trudności dydaktyczne. 

− brać pod uwagę wolniejsze tempo pracy, ewentualne trudności w pisaniu i czytaniu,  

− udzielać dodatkowych wskazówek, naprowadzać na prawidłowy tok rozumowania, 

− wracać do podstaw programowych z lat wcześniejszych, aby lepiej je utrwalić, 

− zmniejszyć stopień trudności i obszerności zadań, 

− dzielić materiał na mniejsze partie, wyznaczać więcej czasu na ich opanowanie i odpytywanie, 

− formułować pytania w formie zdań o prostej konstrukcji powołujących się na ilustrujące przykłady, 

− często podchodzić do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień, 

− należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach, zadawać do domu na miarę możliwości ucznia, 



42 
 

− można wyznaczać dodatkowe/zamienne zadania, na miarę możliwości ucznia w celu poprawy ocen, 

− pomagać w odczytywaniu tekstów ze zrozumieniem oraz prowadzeniu notatek (np. karty pracy), dzielenie tekstu dłuższego i bardziej złożonego 

na części – szczegółowa analiza tekstu, stosowanie pytań pomocniczych, wypisywanie elementów ważnych w zadaniu, wypisywanie danych, 

powtarzanie przez ucznia tekstu własnymi słowami, praca etapami, 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono trudności dydaktyczne: 

▪ naukę definicji, reguł wzorów rozłożyć w czasie, często przypominać i utrwalać,  

▪ w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby 

udzielać dodatkowych wskazówek,  

▪ w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań,  

▪ można też dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania,  

▪ materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje,  

▪ podawać polecenia w prostszej formie (dzielić złożone treści na proste, bardziej zrozumiałe części) – kierować do ucznia krótkich komunikatów 

ogniskujących jego uwagę na toku lekcji 

▪ unikać trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, 

▪ unikać pytań problemowych, przekrojowych, 

▪ odrębnie instruować, 

▪ zadawać do domu tyle, ile uczeń jest w stanie wykonać samodzielnie, 

▪ jak najczęściej podchodzić do ucznia podczas samodzielnej pracy, w celu udzielenia dodatkowej pomocy, wyjaśnień,  

▪ wydłużyć termin poprawy ocen 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH DO MOŻLIWOŚCI UCZNIA ZDOLNEGO: 

Zakres dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia zdolnego: 

− stosować indywidualne formy pracy na lekcji, zadań domowych, kryteriów oceniania, 

− umożliwiać poszerzanie wiedzy o treści wykraczające poza podstawę programową,  

− przygotowywać do konfrontacji posiadanej wiedzy z wymaganiami konkursowymi, 

− różnicować obszerności i terminowości prac,    

− poszerzać treści programowe z przedmiotów, 

− zwiększać wymagania edukacyjne, 

− przydzielać trudniejsze zadania podczas pracy grupowej lub indywidualnej, 

− stwarzać sytuacje wyboru zadań, ćwiczeń o większej skali trudności lub prac dodatkowych, 

− różnicować stopień trudności prac klasowych i domowych, 

− przydzielać specjalne role np. asystenta, lidera, 
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− przygotowywać projekty, czyli dłuższe formy umożliwiające przeprowadzenie badan i analizy ciekawego zadania, 

− przydzielać tzw. ligę zadaniową, czyli cotygodniową listę zadań do samodzielnego rozwiązania, 

 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH DO MOŻLIWOŚCI UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ W 

STOPNIU LEKKIM: 

Wskazania nakierowane na niwelowanie trudności rozwojowych i edukacyjnych: 

− dostosowywać wymagania programowe do możliwości ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim 

− zadawać pytania pomocnicze, ukierunkowywać na problem, istotę sprawy, 

− kontrolować tok myślenia podczas wykonywania zadań, 

− stosować polecenia proste,  

− dzielić materiał do nauki na mniejsze części, 

− przykłady ilustrować, odwoływać się do konkretów 

− wracać do podstaw programowych z lat wcześniejszych, aby lepiej je utrwalić 

− pomagać w rozwiązywaniu zadań tekstowych – szczegółowa analiza tekstu, stosowanie pytań pomocniczych, wypisywanie elementów ważnych 

w zadaniu, wypisywanie danych, powtarzanie przez ucznia tekstu własnymi słowami, praca etapami,  

− pomagać w nabywaniu umiejętności matematycznych i wyobraźni matematycznej – działania na konkretach, stosowanie grafów i innych pomo-

cy, stosowanie prostych przykładów działań, wykorzystanie np.  stosowanie rysunków, 

− pomagać w odczytywaniu tekstów ze zrozumieniem oraz prowadzeniu notatek (np. karty pracy), dzielenie tekstu dłuższego i bardziej złożonego 

na części, 

− uczeń powinien zajmować miejsce w pierwszych ławkach, 

− wydłużać czas pracy, 

− dostosowywać wielkość czcionki prac pisemnych do potrzeb ucznia. 

 

Warunki zapobiegania wtórnym skutkom niepełnosprawności: 

▪ korygowanie, usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji, 

▪ rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu, 

▪ stopniowanie trudności i indywidualizacja w procesie kształcenia, 

▪ kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do pracy,  

▪ rozwijanie zainteresowań, predyspozycji oraz naturalnej aktywności, 

▪ wdrażanie do zdobycia niezależności i zaradności życiowej,  

▪ docenianie za postępy dydaktyczne i pozytywne zachowania,  

▪ wdrożenie do uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi.  
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Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych: 

Uczniowie realizują treści podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

Zaleca się: dostosowanie ilości materiału przeznaczonego do opanowania do możliwości dziecka, wydłużenie czasu pracy, zwiększenie ilości powtó-

rzeń, udzielanie dodatkowych wyjaśnień, wskazówek. Stosowanie wzmocnień pozytywnych poprzez pochwałę, nagrodę za niewielkie postępy ucznia. 

 

Dostosowanie sposobu sprawdzania wiadomości i oceniania: 

− umożliwienie zdawania części materiału ustnie, 

− oceniać wartość merytoryczną prac, nie biorąc pod uwagę błędów, 

− nie wyrywać ucznia do odpowiedzi na forum klasy, 

− brać pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia, udział w zajęciach, aktywność, zainteresowanie tematyką, a także stopień przygotowania do 

zajęć, odrabianie prac domowych, 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez uczniów śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki opracowane w opar-

ciu o Ustawę z dn.14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe  

 

 

Opracowała: Katarzyna Krasucka 


