Przedmiotowy System Oceniania z fizyki
zgodny ze Statutem ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu
stanowi uszczegółowienie zasad oceniania.

Kontrakt z uczniami:
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocenie podlegają wszystkie niżej wymienione formy aktywności ucznia.
3. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany do 3 dni od daty powrotu do szkoły (nie dotyczy
prac klasowych pisanych przed chorobą).
4. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nieklasyfikowany.
5. Dla ucznia, o którym mowa w punkcie 4 może być przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny. Sprawę dopuszczenia do egzaminu regulują odrębne
przepisy.
6. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów). Przez
nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
Nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji.
7. Rodzice (opiekunowie ucznia) mogą dostać do wglądu sprawdzoną pracę pisemną (pracę klasową, sprawdzian, kartkówkę) swojego dziecka w szkole
na wywiadówce lub po kontakcie z nauczycielem w uzgodnionym terminie.
8. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują celującą ocenę roczną.

Ocenianie
Celem oceniania na lekcjach fizyki jest:
 rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
programowych,
 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
 motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu,
 informowanie rodziców lub opiekunów o postępach dziecka,
 dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.
Przedmiotem oceniania są wiadomości, umiejętności, postawa ucznia oraz jego aktywność.

Oceny ustala się w skali od 1 do 6. Do dziennika wpisuje się każdą ocenę otrzymaną przez ucznia.
 stopień celujący – 6,
 stopień bardzo dobry plus – 5+
 stopień bardzo dobry – 5
 stopień bardzo dobry minus – 5 stopień dobry plus – 4+
 stopień dobry – 4
 stopień dobry minus – 4 –
 stopień dostateczny plus – 3 +
 stopień dostateczny – 3,
 stopień dostateczny minus – 3 –
 stopień dopuszczający plus – 2 +
 stopień dopuszczający – 2,
 stopień dopuszczający minus – 2 -,
 stopień niedostateczny – 1.
Sposób oceniania prac punktowanych (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki)
 poniżej 29% niedostateczny;
 od 29% dopuszczający -;
 od 33% dopuszczający;
 od 42% dopuszczający +;
 od 46% dostateczny -;
 od 50% dostateczny;
 od 58% dostateczny +;
 od 63% dobry -;
 od 67% dobry;
 od 75% dobry +;
 od 79% bardzo dobry -;
 od 83% bardzo dobry;
 92% bardzo dobry +;
 100% celujący.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej cztery z wymienionych poniżej warunków:
a) biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami przewidzianymi na ocenę bardzo dobrą
b) potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,
c) proponuje rozwiązania niekonwencjonalne,
d) formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,
e) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
f) uczestniczy w zajęciach nadobowiązkowych.
g) uzyskał tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z fizyki
h) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
i) potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy.
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
b) potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
c) rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,
d) potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy,
e) planuje i przeprowadza doświadczenia fizyczne.
3) ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który:
a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów,
c) potrafi korzystać z wykresów, tabel, tablic i innych źródeł wiedzy.
d) wykonuje zaplanowane doświadczenie z fizyki.
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,
b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywana z pomocą nauczyciela typowych zadań lub problemów,
c) wykonuje proste doświadczenie fizyczne z niewielką pomocą nauczyciela,
d) zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych,
e) potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z takich źródeł wiedzy jak: wykresy, tabele, tablice, itp.
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, które nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
b) zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,
c) rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadana teoretyczne lub praktyczne o elementarnym stopniu trudności,
d) wykonuje proste doświadczenie fizyczne ze znaczną pomocą nauczyciela.

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,
b) nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,
c) nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,
d) nie potrafi korzystać z takich źródeł wiedzy jak: wykresy, tabele, tablice, nawet z pomocą nauczyciela.

Oceny śródroczne i roczne
1. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona, z zastrzeżeniem §1 ust. 4 oraz ust. 5.
2.

W roku szkolnym 2017/2018 ocena roczna wystawiana jest jako średnia arytmetyczna ocen z I i II semestru.

3. Średnia ważona wspiera nauczyciela w podjęciu ostatecznej decyzji przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej. W przypadku uczniów, których
wkład pracy w przygotowanie do zajęć i zaangażowanie nie mają pełnego przełożenia w ocenach postępów w nauce, należy przy wystawianiu tych
ocen uwzględnić indywidualne predyspozycje dziecka.
4. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę śródroczną i roczną następująco:







poniżej 1,50 niedostateczny
od 1,5 do 2,59 dopuszczający
od 2,60 do 3,60 dostateczny
od 3,61 do 4,60 dobry
od 4,61 do 5,30 bardzo dobry
od 5,31 celujący

5. Na tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej ocenie śródrocznej/rocznej:
1) zapisując ją w dzienniku elektronicznym w zakładce „oceny śródroczne i roczne”,
2) informując ucznia na lekcji, zapisując w temacie lekcji: „Zapoznanie ucznia z ocenami przewidywanymi”.

6. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:

Ocena:
6
5+
5
54+
4
4-

Wartość
:
6
5,5
5
4,75
4,5
4
3,75

Ocena:
3+
3
32+
2
21

Wartość
3,5
3
2,75
2,5
2
1,75
1

7. Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę.
Formy aktywności i sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych
Praca klasowa , test z działu, test diagnostyczny,
osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych na
etapie co najmniej rejonowym.
Poprawa pracy klasowej, testu.
Sprawdzian wiadomości obejmujący część działu.
Kartkówka obejmująca materiał z 3 lekcji, odpowiedź
ustna, poprawa sprawdzianu
Praca w grupach, zadanie domowe, wykonanie pomocy
dydaktycznych, prezentacja referatu, recytacja,
czytanie, aktywność na lekcji, poprawa kartkówki.

Waga oceny
5
3
3
2
1

8. W przypadku poprawy oceny z pracy pisemnej do średniej ważonej liczymy tylko ocenę z poprawy pracy pisemnej a zapis pierwotnej oceny
pozostaje w historii zapisów.
Sposób obliczania średniej ważonej ocen:
abcde-

suma ocen wagi 5
suma ocen wagi 4
suma ocen wagi 3
suma ocen wagi 2
suma ocen wagi 1

5a  4b  3c  2d  1e
5n5  4n4  3n3  2nn  1n1
n5- liczba ocen o wadze 5
n4- liczba ocen o wadze 4
n3- liczba ocen o wadze 3
n2- liczba ocen o wadze 2
n1- liczba ocen o wadze 1

 Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, natomiast ocena
wyższa od niedostatecznej - w wyniku sprawdzianu podwyższającego ocenę przewidywaną.

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prace klasowe i sprawdziany.
Kartkówki.
Odpowiedzi ustne.
Zadania domowe (w tym również rozwiązywanie nietypowych zadań i ,zadań „dla chętnych’’).
Aktywność na lekcji i praca w grupach.
Udział w konkursach i olimpiadach.

Ad. 1 Prace pisemne - czas trwania zależy od zakresu sprawdzanego materiału:
 Prace klasowe 30-45 min.- materiał obejmujący cały dział
 Sprawdziany 10-30 min.- materiał obejmujący część działu









Sprawdziany i prace klasowe są obowiązkowe, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do e-dziennika. Na tydzień przed pracą klasową
lub sprawdzianem uczeń otrzymuje dokładną informację o czasie trwania oraz przewidywanym zakresie obowiązującego materiału.
Jeżeli uczeń otrzymał wcześniejszą informację o pracy klasowej, ale był na niej nieobecny (usprawiedliwiona nieobecność ciągła do jednego tygodnia),
wówczas w terminie 2 tygodni od chwili powrotu do szkoły przystępuje do zaliczenia pracy klasowej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z
nauczycielem.
Uczeń ma prawo przystąpić do jednej poprawy każdej pracy, jeżeli otrzymał ocenę niedostateczną lub niesatysfakcjonującą, po uzgodnieniu terminu z
nauczycielem.
Uczeń nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na pracy klasowej lub sprawdzianie, otrzymuje za nią ocenę niedostateczną, ale może przystąpić do
jej poprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jej uzyskania.
Uczeń korzystający podczas pracy pisemnej z niedozwolonych materiałów lub pomocy innych uczniów, otrzymuje za nią ocenę niedostateczną i traci
prawo do poprawy.
Prace są archiwizowane – uczniowie i ich rodzice mogą je zobaczyć i otrzymać uzasadnienie wystawionej oceny
Poprawa oceny z pracy klasowej jest dobrowolna i może się odbyć w okresie dwóch tygodni od daty oddania pracy. W indywidualnych przypadkach
uzasadnionych czynnikami zdrowotnymi lub innymi ważnymi przyczynami dopuszcza się wydłużenie wyżej wymienionego okresu w uzgodnieniu z
nauczycielem.

Ad.2) Kartkówki - czas trwania 5 - 15 minut




Stanowią podsumowanie treści i umiejętności z aktualnie przerabianego materiału oraz systematyczności pracy uczniów.
Kartkówka zawiera materiał nie przekraczający trzech ostatnich lekcji.
Termin kartkówki nie musi być uczniom znany.





Ocenę niedostateczną lub niesatysfakcjonującą uczeń może poprawić jednorazowo w czasie i formie ustalonej przez nauczyciela, uwzględniając
obowiązujący materiał. (Sytuacja nie dotyczy uczniów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z powodu niesamodzielności podczas pracy.)
O konieczności pisania kartkówki w innym terminie przez nieobecnych uczniów decyduje nauczyciel.
Kartkówki uczniowie mają obowiązek wkleić do zeszytu przedmiotowego.

Ad.3) Odpowiedzi ustne (przy odpowiedzi ustnej uczeń zobowiązany jest być przygotowany z materiału obejmującego 3 ostatnie lekcje).
Oceny za odpowiedź:
ndst (1): uczeń
 nie udziela poprawnej odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy jego pomocy
dop (2): uczeń
 udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności
 zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,
dst (3): uczeń
 zna i rozumie podstawowe prawa, pojęcia, wielkości fizyczne i ich jednostki
 rozumie tekst sformułowany w języku fizyki
 potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela udzielić odpowiedzi na postawione pytania
 tylko częściowo wykazuje się samodzielnością
db (4): uczeń
 prawidłowo wykorzystuje prawa fizyczne i wzory
 potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadania
 wykonuje zaplanowane doświadczenie z fizyki i wyciąga z nich prawidłowe wnioski,
bdb (5): uczeń
 prawidłowo interpretuje przy użyciu języka fizyki poznane zjawiska, prawa fizyczne
 samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania
 zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach
 rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe

Ad.4) Zadania domowe i przygotowanie do zajęć
 Uczeń zobowiązany jest posiadać na każdej lekcji zeszyt z uzupełnionymi notatkami i zadaniami domowymi.
 Uczeń raz w semestrze może zgłosić brak zadania domowego, który zostaje odnotowany przez nauczyciela. Kolejne braki zadania domowego skutkują
otrzymaniem oceny niedostatecznej.







Brak zeszytu przedmiotowego podczas kontroli zadania domowego jest traktowany jak brak pracy domowej.
Wystawienie oceny niedostatecznej z zadania domowego nie zwalnia ucznia z obowiązku jego uzupełnienia.
Uczeń, który prezentuje na forum klasy zadanie domowe zachowując jego poprawność, otrzymuje „plus”.
Za pięć uzyskanych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z aktywności.
Obowiązkiem ucznia jest stały monitoring realizowanych na lekcjach treści, stąd uczeń, który przybywa do szkoły po co najwyżej tygodniu
nieobecności musi posiadać uzupełniony zeszyt zawierający notatki z lekcji i zadania domowe.
 Uczeń, który powraca do szkoły po absencji przekraczającej jeden tydzień, zgłasza tę informacje nauczycielowi celem ustalenia czasu nadrobienia
zaległości.
Ad.5) Aktywność na lekcji


Wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji (krótkie wypowiedzi na lekcji), praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń,
będą oceniane za pomocą plusów i minusów, które zostaną następnie przeliczone na oceny i wpisane do dziennika. Uczeń otrzyma ocenę bardzo
dobrą gdy zgromadzi pięć plusów. Jeżeli uzyska pięć minusów otrzyma ocenę niedostateczną.
 Uczeń uczestniczący w lekcji podlega bieżącej kontroli wiadomości i umiejętności poprzez ocenianie na lekcji
 Za pięć uzyskanych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z aktywności
 „Plusy” i „minusy” nie redukują się
 Uczeń, który mimo uwag nauczyciela nie wykonuje przewidzianych w toku lekcji poleceń, m.in. nie sporządza na bieżąco notatek, otrzymuje za pracę
na lekcji ocenę niedostateczną.
 Prace dodatkowe (samodzielnie opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, doświadczenia, przyrządy, plansze, rysunki, modele) są
oceniane w skali: celujący-bardzo dobry-dobry lub za pomocą plusów, analogicznie jak za wkład pracy w przyswojenie wiedzy.
Praca w grupach:
 Oceniana na podstawie: stopnia zaangażowania, efektywności, przyjmowania i wywiązywania się z przyjętej w grupie roli oraz czasu wykonania
zadania.
Ad.6) Konkursy i olimpiady – mają na celu motywowanie ucznia do dalszego rozwoju i stwarzają warunki do samodzielnej pracy. Uczniowie mogą brać
udział w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.
 Uczestnictwo ucznia w konkursie jest dobrowolne.
 Udział ucznia w konkursach jest potwierdzony uwagami pozytywnymi w dzienniku lekcyjnym.
 Uczeń uzyskując tytuł laureata konkursu przedmiotowego na etapie szkolnym uzyskuje cząstkową ocenę celującą z przedmiotu, natomiast
zakwalifikowanie się ucznia do etapu wojewódzkiego zapewnia mu celującą ocenę klasyfikacyjną.


Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów:
1. Możliwość poprawy oceny z pracy klasowej – sprawdzianu, pracy klasowej.
2. Umożliwienie zwolnienia z pracy klasowej, kartkówki lub odpowiedzi ustnej w wyjątkowych przypadkach losowych (w przypadku choroby).
3. Uzupełnienie braków z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem w przypadku zgłoszenia chęci przez ucznia.
4. Praca indywidualna z uczniami o szczególnych potrzebach.
5. Rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiadomości na zajęciach dodatkowych.

Sposoby informowania uczniów:

 Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO.
 Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. Prace klasowe i sprawdziany są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.

OBNIŻENIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH - nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej (do tego
upoważnionej) obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe.

Opracowała Anna Świątkowska

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny)
(klasa VII)
Stopień dopuszczający

Stopień dostateczny

Stopień dobry

Stopień bardzo dobry

Stopień celujący

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 przykłady
 przelicza jednostki czasu (sekunda,
minuta, godzina)
 wybiera właściwe przyrządy pomiarowe
(np. do pomiaru długości, czasu)
 oblicza wartość średnią wyników
pomiaru (np. długości, czasu)

Uczeń:
 podaje przykłady powiązań fizyki z życiem codziennym, techniką,
medycyną oraz innymi dziedzinami wiedzy
 rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie
 rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie
 wyjaśnia, co to są wielkości fizyczne i na czym polegają pomiary
wielkości fizycznych; rozróżnia pojęcia wielkość fizyczna i jednostka
danej 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 ołówka, czasu staczania się ciała

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

Uczeń:
Uczeń:
 podaje przykłady osiągnięć
 wyznacza siłę
fizyków cennych dla rozwoju
równoważącą kilka sił
cywilizacji (współczesnej techniki
działających wzdłuż
i technologii)
tej samej prostej
o różnych zwrotach,
 wyznacza niepewność pomiarową
przy pomiarach wielokrotnych
określa jej cechy
 przewiduje skutki różnego
 rozwiązuje zadania
bardziej złożone, ale
rodzaju oddziaływań
typowe dotyczące
 podaje przykłady rodzajów
i skutków oddziaływań
treści rozdziału:
(bezpośrednich i na odległość)
Pierwsze spotkanie
z fizyką
inne niż poznane na lekcji

Stopień dopuszczający

Stopień dostateczny

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków
informacje kluczowe
 przestrzega zasad bezpieczeństwa
podczas wykonywania obserwacji,
pomiarów i doświadczeń
 wymienia i rozróżnia rodzaje
oddziaływań (elektrostatyczne,
grawitacyjne, magnetyczne,
mechaniczne) oraz podaje przykłady
oddziaływań
 podaje przykłady skutków oddziaływań
w życiu codziennym
 posługuje się pojęciem siły jako miarą
oddziaływań
 wykonuje doświadczenie (badanie
rozciągania gumki lub sprężyny),
korzystając z jego opisu
 posługuje się jednostką siły; wskazuje
siłomierz jako przyrząd służący
do pomiaru siły
 odróżnia wielkości skalarne (liczbowe)
od wektorowych i podaje odpowiednie
przykłady
 rozpoznaje i nazywa siłę ciężkości
 rozpoznaje i nazywa siły ciężkości
i sprężystości
 rożróżnia siłę wypadkową i siłę
równoważącą
 określa zachowanie się ciała
w przypadku działania na nie sił
równoważących się

po pochylni)
 wyjaśnia, dlaczego żaden pomiar nie jest idealnie dokładny
i co to jest niepewność pomiarowa oraz uzasadnia, że dokładność
wyniku pomiaru nie może być większa niż dokładność przyrządu
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 fizycznych do podanej liczby cyfr
znaczących
 wykazuje na przykładach, że oddziaływania są wzajemne
 wymienia i rozróżnia skutki oddziaływań (statyczne i dynamiczne)
 odróżnia oddziaływania bezpośrednie i na odległość, podaje
odpowiednie przykłady tych oddziaływań
 stosuje pojącie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje
wartość, kierunek i zwrot wektora siły
 przedstawia siłę graficznie (rysuje wektor siły)
 doświadczalnie wyznacza wartość siły za pomocą siłomierza albo
wagi analogowej lub cyfrowej (mierzy wartość siły za pomocą
siłomierza)
 zapisuje wynik pomiaru siły wraz z jej jednostką oraz
z uwzględnieniem informacji o niepewności
 wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla dwóch sił o jednakowych
kierunkach
 opisuje i rysuje siły, które się równoważą
 określa cechy siły wypadkowej dwóch sił działających wzdłuż tej
samej prostej i siły równoważącej inną siłę
 podaje przykłady sił wypadkowych i równoważących się z życia
codziennego
 przeprowadza doświadczenia:
 badanie różnego rodzaju oddziaływań,
 badanie cech sił, wyznaczanie średniej siły,
 wyznaczanie siły wypadkowej i siły równoważącej za pomocą
siłomierza, korzystając z opisów doświadczeń
 opisuje przebieg przeprowadzonego doświadczenia (wyróżnia
kluczowe kroki i sposób postępowania, wskazuje rolę użytych
przyrządów, ilustruje wyniki)
 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje kluczowe dla
opisywanego problemu
 rozwiązuje proste zadania dotyczące treści rozdziału: Pierwsze
spotkanie z fizyką

Stopień dobry




















wraz z jego jednostką oraz
z uwzględnieniem informacji
o niepewności
wykonuje obliczenia i zapisuje wynik
zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz
zachowaniem liczby cyfr znaczących
wynikającej z dokładności pomiaru lub
danych
R
klasyfikuje 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 kilku
(więcej niż dwóch) sił działających wzdłuż
tej samej prostej
selekcjonuje informacje uzyskane
z różnych źródeł, np. na lekcji,
z podręcznika, z literatury
popularnonaukowej, z internetu
posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy tekstu: Jak
mierzono czas i jak mierzy się go obecnie
lub innego

Stopień bardzo dobry
 szacuje niepewność pomiarową
wyznaczonej wartości średniej
siły
 buduje siłomierz według
własnego projektu i wyznacza
przy jego użyciu wartość siły
 wyznacza i rysuje siłę
równoważącą kilka sił
działających wzdłuż tej samej
prostej o różnych zwrotach,
określa jej cechy
 rozwiązuje zadania złożone,
nietypowe dotyczące treści
rozdziału: Pierwsze spotkanie
z fizyką

Stopień celujący

Stopień dopuszczający

Stopień dostateczny

Stopień dobry

Stopień bardzo dobry

Stopień celujący

 wyznaczanie siły wypadkowej i siły równoważącej za pomocą
siłomierza, korzystając z opisów doświadczeń
 opisuje przebieg przeprowadzonego doświadczenia (wyróżnia
kluczowe kroki i sposób postępowania, wskazuje rolę użytych
przyrządów, ilustruje wyniki)
 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje kluczowe dla
opisywanego problemu
 rozwiązuje proste zadania dotyczące treści rozdziału: Pierwsze
spotkanie z fizyką
II. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII
Uczeń:
 podaje przykłady zjawisk świadczące
o cząsteczkowej budowie materii
 posługuje się pojęciem napięcia
powierzchniowego
 podaje przykłady występowania
napięcia powierzchniowego wody
 określa wpływ detergentu na napięcie
powierzchniowe wody
 wymienia czynniki zmniejszające
napięcie powierzchniowe wody
i wskazuje sposoby ich wykorzystywania
w codziennym życiu człowieka
 rozróżnia trzy stany skupienia
substancji; podaje przykłady ciał
stałych, cieczy, gazów
 rozróżnia substancje kruche, sprężyste
i plastyczne; podaje przykłady ciał
plastycznych, sprężystych, kruchych
 posługuje się pojęciem masy oraz jej
jednostkami, podaje jej jednostkę
w układzie SI
 rozróżnia pojęcia: masa, ciężar ciała
 posługuje się pojęciem siły ciężkości,
podaje wzór na ciężar
 określa pojęcie gęstości; podaje związek
gęstości z masą i objętością oraz
jednostkę gęstości w układzie SI
 posługuje się tabelami wielkości
fizycznych w celu odszukania gęstości
substancji; porównuje gęstości

Uczeń:
 podaje podstawowe założenia cząsteczkowej teorii budowy materii
R
 podaje przykłady zjawiska dyfuzji w przyrodzie i w życiu
codziennym
 posługuje się pojęciem oddziaływań międzycząsteczkowych;
odróżnia siły spójności od sił przylegania, rozpoznaje i opisuje te siły
 wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk
opisywanych za pomocą oddziaływań międzycząsteczkowych (sił
spójności i przylegania)
 wyjaśnia napięcie powierzchniowe jako skutek działania sił
spójności
 doświadczalnie demonstruje zjawisko napięcia powierzchniowego,
korzystając z opisu
 ilustruje istnienie sił spójności i w tym kontekście opisuje zjawisko
napięcia powierzchniowego (na wybranym przykładzie)
 ilustruje działanie sił spójności na przykładzie mechanizmu
tworzenia się kropli; tłumaczy formowanie 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
(strukturę mikroskopową substancji w różnych jej fazach)
 określa i porównuje właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
 analizuje różnice gęstości (ułożenia cząsteczek) substancji
w różnych stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej
ciał stałych, cieczy i gazów
 stosuje do obliczeń związek między siłą ciężkości, masą
i przyspieszeniem grawitacyjnym
 oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz
zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności
danych

Uczeń:
 posługuje się pojęciem hipotezy
 wyjaśnia zjawisko zmiany objętości
cieczy w wyniku mieszania się, opierając
się na doświadczeniu modelowym
R
 wyjaśnia, na czym polega zjawisko
dyfuzji i od czego zależy jego szybkość
R
 wymienia rodzaje menisków; opisuje
występowanie menisku jako skutek
oddziaływań międzycząsteczkowych
R
 na podstawie widocznego menisku
danej cieczy w cienkiej rurce określa, czy
większe są siły przylegania czy siły
spójności
 wyjaśnia, że podział na ciała sprężyste,
plastyczne i kruche jest podziałem
nieostrym; posługuje się pojęciem
twardości minerałów
 analizuje różnice w budowie
mikroskopowej ciał stałych, cieczy
i gazów; posługuje się pojęciem
powierzchni swobodnej
 analizuje różnice gęstości substancji
w różnych stanach skupienia wynikające
z budowy mikroskopowej ciał stałych,
cieczy i gazów (analizuje zmiany gęstości
przy zmianie stanu skupienia, zwłaszcza
w przypadku przejścia z cieczy w gaz,
i wiąże to ze zmianami w strukturze
mikroskopowej)
 wyznacza masę ciała za pomocą wagi

 Uczeń:
 rozwiązuje nietypowe
(złożone) zadania, (lub
 uzasadnia kształt spadającej
kropli wody
problemy) dotyczące
treści rozdziału:
 projektuje i przeprowadza
Właściwości i budowa
doświadczenia (inne niż opisane
w podręczniku) wykazujące
materii
cząsteczkową budowę materii
(z zastosowaniem
związku między siłą
 projektuje i wykonuje
ciężkości, masą
doświadczenie potwierdzające
i przyspieszeniem
istnienie napięcia
powierzchniowego wody
grawitacyjnym (wzoru
na ciężar) oraz związku
 projektuje i wykonuje
gęstości z masą
doświadczenia wykazujące
i objętością)
właściwości ciał stałych, cieczy
i gazów

 projektuje doświadczenia
związane z wyznaczeniem
gęstości cieczy oraz ciał stałych
o regularnych i nieregularnych
kształtach
 rozwiązuje nietypowe (złożone)
zadania, (lub problemy)
dotyczące treści rozdziału:
Właściwości i budowa materii
(z zastosowaniem związku między
siłą ciężkości, masą
i przyspieszeniem grawitacyjnym
(wzoru na ciężar) oraz związku
gęstości z masą i objętością)
 realizuje projekt: Woda – białe
bogactwo (lub inny związany

Stopień dopuszczający

Stopień dostateczny

substancji
 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków
informacje kluczowe
 mierzy: długość, masę, objętość cieczy;
wyznacza objętość dowolnego ciała za
pomocą cylindra miarowego
 przeprowadza doświadczenie (badanie
zależności wskazania siłomierza
od masy obciążników), korzystając
z jego opisu; opisuje wyniki i formułuje
wnioski
 opisuje przebieg przeprowadzonych
doświadczeń

 posługuje się pojęciem gęstości oraz jej jednostkami
 stosuje do obliczeń związek gęstości z masą i objętością
 wyjaśnia, dlaczego ciała zbudowane z różnych substancji mają różną
gęstość
 przelicza wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, mili-, centy-,
dm-, kilo-, mega-); przelicza jednostki: masy, ciężaru, gęstości
 rozpoznaje zależność rosnącą bądź malejącą na podstawie danych
(wyników doświadczenia); rozpoznaje proporcjonalność prostą oraz
posługuje się proporcjonalnością prostą
 wyodrębnia z tekstów lub rysunków informacje kluczowe dla
opisywanego zjawiska bądź problemu
 przeprowadza doświadczenia:
 wykazanie cząsteczkowej budowy materii,
 badanie właściwości ciał stałych, cieczy i gazów,
 wykazanie istnienia oddziaływań międzycząsteczkowych,
 wyznaczanie gęstości substancji, z jakiej wykonany jest przedmiot
o kształcie regularnym za pomocą 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
bezpieczeństwa; przedstawia wyniki i formułuje wnioski
 opisuje przebieg doświadczenia; wyróżnia kluczowe kroki i sposób
postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów
 posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej; zapisuje wynik
pomiaru wraz z jego jednostką oraz z uwzględnieniem informacji
o niepewności
 rozwiązuje typowe zadania lub problemy dotyczące treści rozdziału:
Właściwości i budowa materii (stosuje związek między siłą ciężkości,
masą i przyspieszeniem grawitacyjnym oraz korzysta ze związku
gęstości z masą i objętością)

Stopień dobry









laboratoryjnej; szacuje rząd wielkości
spodziewanego wyniku
przeprowadza doświadczenia:
 badanie wpływu detergentu
na napięcie powierzchniowe,
 badanie, od czego zależy kształt kropli,
korzystając z opisów doświadczeń i
przestrzegając zasad bezpieczeństwa;
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
tabelarycznymi
rozwiązuje zadania (lub problemy)
bardziej złożone, ale typowe, dotyczące
treści rozdziału: Właściwości i budowa
materii (z zastosowaniem związku
między siłą ciężkości, masą
i przyspieszeniem grawitacyjnym (wzoru
na ciężar) oraz ze związku gęstości
z masą i objętością)

Stopień bardzo dobry

Stopień celujący

z treściami rozdziału: Właściwości
i budowa materii))

III. HYDROSTATYKA I AEROSTATYKA
Uczeń:
 rozpoznaje i nazywa siły ciężkości
i nacisku, podaje ich przykłady
w różnych sytuacjach praktycznych
(w otaczającej rzeczywistości); wskazuje
przykłady z życia codziennego
obrazujące działanie siły nacisku
 rozróżnia parcie i ciśnienie

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:

Uczeń:
 wymienia nazwy przyrządów służących
do pomiaru ciśnienia
 wyjaśnia zależność ciśnienia
atmosferycznego od wysokości nad
poziomem morza
 opisuje znaczenie ciśnienia
hydrostatycznego i ciśnienia

Uczeń:
Uczeń:
 uzasadnia, kiedy ciało tonie, kiedy  rozwiązuje złożone,
pływa częściowo zanurzone
nietypowe zadania
w cieczy i kiedy pływa całkowicie
(problemy) dotyczące
w niej zanurzone, korzystając
treści rozdziału:
z wzorów na siły wyporu
Hydrostatyka
i ciężkości oraz gęstość
i aerostatyka
(z wykorzystaniem:
 rozwiązuje złożone, nietypowe

Stopień dopuszczający
 formułuje prawo Pascala, podaje
przykłady jego zastosowania
 wskazuje przykłady występowania siły
wyporu w otaczającej rzeczywistości
i życiu codziennym
 wymienia cechy siły wyporu, ilustruje
graficznie siłę wyporu
 przeprowadza doświadczenia:
 badanie zależności ciśnienia od pola
powierzchni,
 badanie zależności ciśnienia
hydrostatycznego od wysokości słupa
cieczy,
 badanie przenoszenia w cieczy
działającej na nią siły zewnętrznej,
 badanie warunków pływania ciał,
korzystając z opisów doświadczeń
i przestrzegając zasad bezpieczeństwa,
formułuje wnioski
 przelicza wielokrotności
i podwielokrotności (mili-, centy-, kilo-,
mega-)
 wyodrębnia z tekstów i rysunków
informacje kluczowe

Stopień dostateczny




















 zależność ciśnienia hydrostatycznego od wysokości słupa cieczy,
 istnienie ciśnienia atmosferycznego,
 prawo Pascala,
 prawo Archimedesa (na tej podstawie analizuje pływanie ciał)
posługuje się prawem Pascala, zgodnie z którym zwiększenie
ciśnienia zewnętrznego powoduje jednakowy przyrost ciśnienia
w całej objętości cieczy lub gazu
wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk
opisywanych za pomocą praw i zależności dotyczących ciśnienia
hydrostatycznego i atmosferycznego
przelicza wielokrotności i podwielokrotności (centy-, hekto-, kilo-,
mega-); przelicza jednostki ciśnienia
stosuje do obliczeń:
 związek między parciem a ciśnieniem,
 związek między ciśnieniem hydrostatycznym a wysokością słupa
cieczy i jej gęstością;
przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami
zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej
z danych
analizuje siły działające na ciała zanurzone w cieczach lub gazach,
posługując się pojęciem siły wyporu i prawem Archimedesa
oblicza wartość siły wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie
podaje warunki pływania ciał: kiedy ciało tonie, kiedy pływa
częściowo zanurzone w cieczy i kiedy pływa całkowicie zanurzone
w cieczy
opisuje praktyczne zastosowanie prawa Archimedesa i warunków
pływania ciał; wskazuje przykłady wykorzystywania w otaczającej
rzeczywistości
posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych
tekstów (w tym popularnonaukowych) dotyczących pływania ciał
wyodrębnia z tekstów lub rysunków informacje kluczowe dla
opisywanego zjawiska bądź problemu
przeprowadza doświadczenia:
 wyznaczanie siły wyporu,
 badanie, od czego zależy wartość siły wyporu i wykazanie, że jest
ona równa ciężarowi wypartej cieczy,
korzystając z opisów doświadczeń i przestrzegając zasad
bezpieczeństwa; zapisuje wynik pomiaru wraz z jego jednostką
oraz z uwzględnieniem informacji o niepewności; wyciąga wnioski
i formułuje prawo Archimedesa
rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy dotyczące treści

Stopień dobry


















atmosferycznego w przyrodzie i w życiu
codziennym
R
opisuje paradoks hydrostatyczny
opisuje doświadczenie Torricellego
opisuje zastosowanie prawa Pascala
w prasie hydraulicznej i hamulcach
hydraulicznych
wyznacza gęstość cieczy, korzystając
z prawa Archimedesa
rysuje siły działające na ciało, które
pływa 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 doświadczenie
w celu zbadania zależności ciśnienia
od siły nacisku i pola powierzchni;
opisuje jego przebieg i formułuje wnioski
projektuje i przeprowadza
doświadczenie potwierdzające słuszność
prawa Pascala dla cieczy lub gazów,
opisuje jego przebieg oraz analizuje
i ocenia wynik; formułuje komunikat
o swoim doświadczeniu
rozwiązuje typowe zadania obliczeniowe
z wykorzystaniem warunków pływania
ciał; przeprowadza obliczenia i zapisuje
wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania
oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących
wynikającej z dokładności danych
rozwiązuje zadania (lub problemy)
bardziej złożone, ale typowe dotyczące
treści rozdziału: Hydrostatyka
i aerostatyka (z wykorzystaniem:
zależności między ciśnieniem, parciem
i polem powierzchni, prawa Pascala,

Stopień bardzo dobry

Stopień celujący

zadania (problemy) dotyczące
treści rozdziału: Hydrostatyka
i aerostatyka (z wykorzystaniem:
zależności między ciśnieniem,
parciem i polem powierzchni,
związku między ciśnieniem
hydrostatycznym a wysokością
słupa cieczy i jej gęstością, prawa
Pascala, prawa Archimedesa,
warunków pływania ciał)
 posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów (w tym
popularnonaukowych)
dotyczących wykorzystywania
prawa Pascala w otaczającej
rzeczywistości i w życiu
codziennym

zależności między
ciśnieniem, parciem
i polem powierzchni,
związku między
ciśnieniem
hydrostatycznym
a wysokością słupa
cieczy i jej gęstością,
prawa Pascala, prawa
Archimedesa, warunków
pływania ciał)
posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów
(w tym
popularnonaukowych)
dotyczących
wykorzystywania prawa
Pascala w otaczającej
rzeczywistości i w życiu
codziennym

Stopień dopuszczający

Stopień dostateczny

Stopień dobry

rozdziału: - Hydrostatyka i aerostatyka (z wykorzystaniem:
zależności między ciśnieniem, parciem i polem powierzchni,
związku między ciśnieniem hydrostatycznym a wysokością słupa
cieczy i jej gęstością, prawa Pascala, prawa Archimedesa,
warunków pływania ciał)

Stopień bardzo dobry

Stopień celujący

prawa Archimedesa)
 posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy przeczytanych
tekstów (w tym popularnonaukowych)
dotyczących ciśnienia hydrostatycznego
i atmosferycznego oraz prawa
Archimedesa, a w szczególności
informacjami pochodzącymi z analizy
tekstu: Podciśnienie, nadciśnienie
i próżnia

IV. KINEMATYKA
Uczeń:
 wskazuje przykłady ciał będących
w ruchu w otaczającej rzeczywistości
 wyróżnia pojęcia toru i drogi
i wykorzystuje je do opisu ruchu; podaje
jednostkę drogi w układzie SI; przelicza
jednostki drogi
 odróżnia ruch prostoliniowy od ruchu
krzywoliniowego; podaje przykłady
ruchów: prostoliniowego
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 prostoliniowy; podaje
jednostkę prędkości w układzie SI
 odczytuje prędkość i przebytą odległość
z wykresów zależności drogi i prędkości
od czasu
 odróżnia ruch niejednostajny (zmienny)
od ruchu jednostajnego; podaje
przykłady ruchu niejednostajnego
w otaczającej rzeczywistości
 rozróżnia pojęcia: prędkość chwilowa

Uczeń:
 wyjaśnia, na czym polega względność ruchu; podaje przykłady
układów odniesienia
 opisuje i wskazuje przykłady względności ruchu
 oblicza wartość prędkości i przelicza jej jednostki; oblicza i zapisuje
wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby
cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub danych
 wyznacza wartość prędkości i drogę z wykresów zależności
prędkości i drogi od czasu dla ruchu prostoliniowego odcinkami
jednostajnego oraz rysuje te wykresy na podstawie podanych
informacji
 rozpoznaje na podstawie danych liczbowych lub na podstawie
wykresu, że w ruchu jednostajnym prostoliniowym droga jest
wprost proporcjonalna do czasu oraz posługuje się
proporcjonalnością prostą
 nazywa ruchem jednostajnie przyspieszonym ruch, w którym
wartość prędkości rośnie jednostkowych przedziałach czasu o tę
samą wartość, a ruchem jednostajnie opóźnionym – ruch,
w którym wartość prędkości maleje w jednostkowych przedziałach
czasu o tę samą wartość
 oblicza wartość przyspieszenia wraz z jednostką; przelicza jednostki
przyspieszenia
 wyznacza zmianę prędkości dla ruchu prostoliniowego jednostajnie
zmiennego (przyspieszonego lub opóźnionego); oblicza prędkość
końcową w ruchu jednostajnie przyspieszonym
 stosuje do obliczeń związek przyspieszenia ze zmianą prędkości
i czasem, w którym ta zmiana nastąpiła (
); wyznacza

Uczeń:
 rozróżnia układy odniesienia: jedno-,
dwu- i trójwymiarowy
 planuje i przeprowadza doświadczenie
w celu wyznaczenia prędkości z pomiaru
czasu i drogi z użyciem przyrządów
analogowych lub cyfrowych bądź
programu do analizy materiałów wideo;
szacuje rząd wielkości spodziewanego
wyniku; zapisuje wyniki pomiarów wraz
z ich jednostkami oraz z uwzględnieniem
informacji o niepewności; opisuje
przebieg doświadczenia i ocenia
jego wyniki
 sporządza wykresy zależności prędkości
i drogi od czasu dla ruchu
prostoliniowego odcinkami
jednostajnego na podstawie podanych
informacji (oznacza wielkości i skale
na osiach; zaznacza punkty i rysuje
wykres; uwzględnia niepewności
pomiarowe)
 wyznacza przyspieszenie z wykresów
zależności prędkości od czasu dla ruchu
prostoliniowego jednostajnie zmiennego
(przyspieszonego lub
opóźnionego)

prędkość końcową
 analizuje wykresy zależności drogi i prędkości od czasu dla ruchu

 wyjaśnia, że w ruchu jednostajnie

Uczeń:
Uczeń:
 planuje i demonstruje
 analizuje wykres
doświadczenie związane
zależności prędkości
z badaniem ruchu z użyciem
od czasu dla ruchu
przyrządów analogowych lub
prostoliniowego
cyfrowych, programu do analizy
jednostajnie
materiałów wideo; opisuje
przyspieszonego
przebieg doświadczenia, analizuje
z prędkością początkową
i ocenia wyniki
i na tej podstawie
wyprowadza wzór
 rozwiązuje nietypowe, złożone
zadania(problemy) dotyczące
na obliczanie drogi
treści rozdziału: Kinematyka
w tym ruchu
(z wykorzystaniem wzorów:
 rozwiązuje nietypowe,
związane z analizą wykresów
złożone
zależności drogi i prędkości
zadania(problemy)
od czasu dla ruchów
dotyczące treści
prostoliniowych: jednostajnego
rozdziału: Kinematyka
i jednostajnie zmiennego)
(z wykorzystaniem
wzorów: związane
 posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy
z analizą wykresów
przeczytanych tekstów (w tym
zależności drogi
popularnonaukowych)
i prędkości od czasu dla
dotyczących ruchu (np. urządzeń
ruchów prostoliniowych:
do pomiaru przyspieszenia)
jednostajnego
i jednostajnie
 realizuje projekt: Prędkość wokół
zmiennego)
nas (lub inny związany z treściami
 opisuje zależność drogi
rozdziału Kinematyka)
od czasu w ruchu
jednostajnie

Stopień dopuszczający
i prędkość średnia
 posługuje się pojęciem przyspieszenia
do opisu ruchu prostoliniowego
jednostajnie przyspieszonego
i jednostajnie opóźnionego; podaje
jednostkę przyspieszenia w układzie SI
 odczytuje przyspieszenie i prędkość
z wykresów zależności przyspieszenia
i prędkości od czasu dla ruchu
prostoliniowego jednostajnie
przyspieszonego; rozpoznaje
proporcjonalność prostą
 rozpoznaje zależność rosnącą
na podstawie danych z tabeli lub
na podstawie wykresu zależności drogi
od czasu w ruchu jednostajnie
przyspieszonym
 identyfikuje rodzaj ruchu na podstawie
wykresów zależności drogi, prędkości
i przyspieszenia od czasu; rozpoznaje
proporcjonalność prostą
 odczytuje dane z wykresów zależności
drogi, prędkości i przyspieszenia
od czasu dla ruchów prostoliniowych:
jednostajnego i jednostajnie
przyspieszonego
 przelicza wielokrotności
i podwielokrotności (mili-, centy-, kilo-,
mega-) oraz jednostki czasu (sekunda,
minuta, godzina)
 wyodrębnia z tekstów i rysunków
informacje kluczowe

Stopień dostateczny









Stopień dobry

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 prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego; porównuje
ruchy na podstawie nachylenia wykresu prędkości do osi czasu
analizuje wykres zależności prędkości od czasu dla ruchu
prostoliniowego jednostajnie opóźnionego; 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
bezpieczeństwa; zapisuje wyniki pomiarów i obliczeń w tabeli
zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr
znaczących wynikającej z dokładności pomiarów; formułuje
wnioski
rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy związane
z treścią rozdziału: Kinematyka (dotyczące względności ruchu oraz
z wykorzystaniem: zależności między drogą, prędkością i czasem
w ruchu jednostajnym prostoliniowym, związku przyspieszenia ze
zmianą prędkości i czasem, zależności prędkości i drogi od czasu
w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym)

Stopień bardzo dobry

przyspieszonym bez prędkości
początkowej odcinki drogi pokonywane
w kolejnych sekundach mają się
do siebie jak kolejne liczby nieparzyste
 rozwiązuje proste zadania z
wykorzystaniem wzorów

Stopień celujący
przyspieszonym, gdy
prędkość początkowa
jest równa zero; stosuje
tę zależność do obliczeń
 analizuje ruch ciała
na podstawie filmu
 posługuje się wzorem:
wyznacza przyspieszenie

 analizuje wykresy zależności drogi
od czasu dla ruchu prostoliniowego
jednostajnie przyspieszonego bez
prędkości początkowej; porównuje ruchy
na podstawie nachylenia wykresu
zależności drogi od czasu do osi czasu
 wyjaśnia, że droga w dowolnym ruchu
jest liczbowo równa polu pod wykresem
zależności prędkości od czasu
 sporządza wykresy zależności prędkości
i przyspieszenia od czasu dla ruchu
prostoliniowego jednostajnie
przyspieszonego
 rozwiązuje typowe zadania związane
z analizą wykresów zależności drogi
i prędkości od czasu dla ruchów
prostoliniowych: jednostajnego
i jednostajnie zmiennego
 rozwiązuje bardziej złożone zadania (lub
problemy) dotyczące treści rozdziału:
Kinematyka (z wykorzystaniem:
zależności między drogą, prędkością
i czasem w ruchu jednostajnym
prostoliniowym, związku przyspieszenia
ze zmianą prędkości i czasem, zależności
prędkości i drogi od czasu w ruchu
prostoliniowym jednostajnie zmiennym)

ciała na podstawie wzoru
 analizuje wykresy
zależności drogi od czasu
dla ruchu
prostoliniowego
jednostajnie
przyspieszonego bez
prędkości początkowej;
porównuje ruchy
na podstawie nachylenia
wykresu zależności drogi
od czasu do osi czasu


V. DYNAMIKA
Uczeń:
 posługuje się symbolem siły; stosuje
pojęcie siły jako działania skierowanego
(wektor); wskazuje wartość, kierunek
i zwrot wektora siły
 wyjaśnia pojęcie siły wypadkowej;

Uczeń:
 wyznacza i rysuje siłę wypadkową sił o jednakowych kierunkach
 wyjaśnia, na czym polega bezwładność ciał; wskazuje przykłady
bezwładności w otaczającej rzeczywistości
 posługuje się pojęciem masy jako miary bezwładności ciał
 analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady

Uczeń:
 analizuje opór powietrza podczas ruchu
spadochroniarza
 planuje i przeprowadza doświadczenia:
 w celu zilustrowania I zasady
dynamiki,

Uczeń:
 rozwiązuje nietypowe złożone
zadania, (problemy) dotyczące
treści rozdziału: Dynamika
(stosując do obliczeń związek
między siłą i masą

Uczeń:
 wyznacza i rysuje siłę
wypadkową sił o różnych
kierunkach
 podaje wzór
na obliczanie siły tarcia

Stopień dopuszczający
opisuje i rysuje siły, które się
równoważą
 rozpoznaje i nazywa siły oporów ruchu;
podaje ich przykłady w otaczającej
rzeczywistości
 podaje treść pierwszej zasady dynamiki
Newtona
 podaje treść drugiej zasady dynamiki
Newtona; definiuje jednostkę siły
w układzie SI (1 N) i posługuje się
jednostką siły
 rozpoznaje i nazywa siły działające
na spadające ciała (siły ciężkości
i oporów ruchu)
 podaje treść trzeciej zasady dynamiki
Newtona
 posługuje się pojęciem sił oporów
ruchu; podaje ich przykłady w różnych
sytuacjach praktycznych i opisuje wpływ
na poruszające się ciała
 rozróżnia tarcie statyczne i kinetyczne
 rozpoznaje zależność rosnącą bądź
malejącą oraz proporcjonalność prostą
na podstawie danych z tabeli; posługuje
się proporcjonalnością prostą
 przeprowadza doświadczenia:
 badanie spadania ciał,
 badanie wzajemnego
oddziaływania ciał
 badanie, od czego zależy tarcie,
korzystając z opisów doświadczeń,
przestrzegając zasad bezpieczeństwa;
zapisuje wyniki i formułuje wnioski
 przelicza wielokrotności
i podwielokrotności (mili-, centy-, kilo-,
mega-)
 wyodrębnia z tekstów i rysunków
informacje kluczowe

Stopień dostateczny
dynamiki
 analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki
 opisuje spadek swobodny jako przykład ruchu jednostajnie
przyspieszonego
 porównuje czas spadania swobodnego i rzeczywistego różnych ciał
z danej wysokości
 opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się trzecią zasadą
dynamiki
 opisuje zjawisko odrzutu i wskazuje jego przykłady w otaczającej
rzeczywistości
 analizuje i wyjaśnia wyniki przeprowadzonego doświadczenia;
podaje przyczynę działania siły tarcia i wyjaśnia, od czego zależy 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 wymienia sposoby zmniejszania lub
zwiększania oporów ruchu (tarcia)
 stosuje do obliczeń:
 związek między siłą i masą a przyspieszeniem,
 związek między siłą ciężkości, masą i przyspieszeniem
grawitacyjnym;
oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz
zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z danych
 przeprowadza doświadczenia:
 badanie bezwładności ciał,
 badanie ruchu ciała pod wpływem działania sił, które się nie
równoważą,
 demonstracja zjawiska odrzutu,
korzystając z opisów doświadczeń i przestrzegając zasad
bezpieczeństwa; zapisuje wyniki pomiarów wraz z ich jednostkami
oraz z uwzględnieniem informacji o niepewności, analizuje je
i formułuje wnioski
 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy dotyczące treści
rozdziału: Dynamika (z wykorzystaniem: pierwszej zasady dynamiki
Newtona, związku między siłą i masą a przyspieszeniem oraz
zadania dotyczące swobodnego spadania ciał, wzajemnego
oddziaływania ciał i występowania oporów ruchu

Stopień dobry
 w celu zilustrowania II zasady
dynamiki,
 w celu zilustrowania III zasady
dynamiki;
 opisuje ich przebieg, formułuje wnioski
 analizuje wyniki przeprowadzonych
doświadczeń (oblicza przyspieszenia ze
wzoru na drogę w ruchu jednostajnie
przyspieszonym i zapisuje wyniki zgodnie
z zasadami zaokrąglania oraz
zachowaniem liczby cyfr znaczących
wynikającej z dokładności pomiaru;
wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla
przebiegu doświadczeń)
 rozwiązuje bardziej złożone zadania (lub
problemy) dotyczące treści rozdziału:
Dynamika (z wykorzystaniem: pierwszej
zasady dynamiki Newtona, związku
między siłą i masą a przyspieszeniem
i związku przyspieszenia ze zmianą
prędkości i czasem, w którym ta zmiana
nastąpiła () oraz dotyczące: swobodnego
spadania ciał, wzajemnego
oddziaływania ciał, występowania
oporów ruchu)
 posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy tekstów (w tym
popularnonaukowych) dotyczących:
bezwładności ciał, spadania ciał,
występowania oporów ruchu,
a w szczególności tekstu: Czy opór
powietrza zawsze przeszkadza
sportowcom

Stopień bardzo dobry
a przyspieszeniem oraz ich
związek
 posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy tekstów
(w tym popularnonaukowych)
dotyczących przykładów
wykorzystania zasady odrzutu
w przyrodzie i technice

Stopień celujący
 rozwiązuje bardziej
złożone zadania (lub
problemy) dotyczące
treści rozdziału:
Dynamika
(z wykorzystaniem:
pierwszej zasady
dynamiki Newtona,
związku między siłą
i masą a przyspieszeniem
i związku przyspieszenia
ze zmianą prędkości
i czasem, w którym ta
zmiana nastąpiła () oraz
dotyczące: swobodnego
spadania ciał,
wzajemnego
oddziaływania ciał,
występowania oporów
ruchu)

Stopień dopuszczający

Stopień dostateczny

Stopień dobry

Stopień bardzo dobry

VI. PRACA, MOC, ENERGIA
Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

 posługuje się pojęciem energii, podaje
przykłady różnych jej form

 posługuje się pojęciem pracy mechanicznej wraz z jej jednostką
w układzie SI; wyjaśnia, kiedy została wykonana praca 1 J



 odróżnia pracę w sensie fizycznym
od pracy w języku potocznym; wskazuje
przykłady wykonania pracy
mechanicznej w otaczającej
rzeczywistości

 posługuje się pojęciem oporów ruchu
 posługuje się pojęciem mocy wraz z jej jednostką w układzie SI;
wyjaśnia, kiedy urządzenie ma moc 1 W; porównuje moce różnych
urządzeń

 wyjaśnia kiedy, mimo działającej na ciało
siły, praca jest równa zero; wskazuje
odpowiednie przykłady w otaczającej
rzeczywistości

 podaje wzór na obliczanie pracy, gdy
kierunek działającej na ciało siły jest
zgodny z kierunkiem jego ruchu
 rozróżnia pojęcia: praca i moc; odróżnia
moc w sensie fizycznym od mocy
w języku 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 pojęcie
energii oraz kiedy ciało zyskuje 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 ciężkości
i siły sprężystości
 posługuje się pojęciem energii
kinetycznej; wskazuje przykłady ciał
posiadających energię kinetyczną
w otaczającej rzeczywistości
 wymienia rodzaje energii mechanicznej;
 wskazuje przykłady przemian energii
mechanicznej w otaczającej
rzeczywistości
 posługuje się pojęciem energii

R



 wyjaśnia, kiedy ciało ma energię potencjalną grawitacji, a kiedy ma
energię potencjalną sprężystości; opisuje wykonaną pracę jako
zmianę energii

wyjaśnia sposób obliczania pracy, gdy
kierunek działającej na ciało siły nie jest
zgodny z kierunkiem jego ruchu



R

 opisuje przemiany energii ciała podniesionego na pewną wysokość,
a następnie upuszczonego

 podaje, opisuje i stosuje wzór
na obliczanie mocy chwilowej (

 wykorzystuje zasadę zachowania energii do opisu zjawisk
 podaje i opisuje zależność przyrostu energii potencjalnej grawitacji
ciała od jego masy i wysokości, na jaką ciało zostało podniesione
(
)

 wyznacza zmianę energii potencjalnej
grawitacji ciała podczas zmiany jego
wysokości (wyprowadza wzór)

 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 ciała (opisuje wykonaną pracę jako
zmianę energii); wyznacza zmianę energii kinetycznej
 wykorzystuje zasadę zachowania energii
 do opisu zjawisk oraz wskazuje ich przykłady w otaczającej
rzeczywistości
 stosuje do obliczeń:
 związek pracy z siłą i drogą, 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 grawitacji i energię kinetyczną,
 zasadę zachowania energii mechanicznej,
 związek między siłą ciężkości, masą i przyspieszeniem
grawitacyjnym;
wykonuje obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami
zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej
z danych
 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy dotyczące treści
rozdziału: Praca, moc, energia (z wykorzystaniem: związku pracy

wykazuje, że praca wykonana
podczas zmiany prędkości ciała
jest równa zmianie jego energii
kinetycznej (wyprowadza wzór)

 rozwiązuje złożone zadania
obliczeniowe:

wyjaśnia, co to jest koń mechaniczny
(1 KM)
)

 wyjaśnia, jaki układ nazywa się układem
izolowanym; podaje zasadę zachowania
energii
 planuje i przeprowadza doświadczenia
związane z badaniem, od czego zależy
energia potencjalna sprężystości
i energia kinetyczna; opisuje ich przebieg
i wyniki, formułuje wnioski
 rozwiązuje zadania (lub problemy)
bardziej złożone (w tym umiarkowanie
trudne zadania obliczeniowe) dotyczące
treści rozdziału: Praca, moc, energia
(z wykorzystaniem: związku pracy z siłą
i drogą, na jakiej została wykonana,
związku mocy z pracą i czasem, w którym
została wykonana, związku wykonanej
pracy ze zmianą energii, zasady
zachowania energii mechanicznej oraz
wzorów na energię potencjalną
grawitacji i energię kinetyczną)
 posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy tekstów (w tym
popularnonaukowych) dotyczących:
energii i pracy, mocy różnych urządzeń,

R

 dotyczące energii i pracy
(wykorzystuje Rgeometryczną
interpretację pracy) oraz mocy;
 z wykorzystaniem zasady
zachowania energii
mechanicznej oraz wzorów
na energię potencjalną
grawitacji i energię kinetyczną;
szacuje rząd wielkości
spodziewanego wyniku i na tej
podstawie ocenia wyniki obliczeń
 rozwiązuje nietypowe zadania
(problemy) dotyczące treści
rozdziału: Praca, moc, energia
 realizuje projekt: Statek parowy
(lub inny związany z treściami
rozdziału: Praca, moc, energia)

Stopień celujący

Stopień dopuszczający
mechanicznej jako sumy energii
kinetycznej i potencjalnej; podaje
zasadę zachowania energii
mechanicznej
 doświadczalnie bada, od czego zależy
energia potencjalna ciężkości,
korzystając z opisu doświadczenia
i przestrzegając zasad bezpieczeństwa;
opisuje wyniki i formułuje wnioski

Stopień dostateczny
z siłą i drogą, na jakiej została wykonana, związku mocy z pracą
i czasem, w którym została wykonana, związku wykonanej pracy ze
zmianą energii, wzorów na energię potencjalną grawitacji i energię
kinetyczną oraz zasady zachowania energii mechanicznej)

Stopień dobry

Stopień bardzo dobry

Stopień celujący

Uczeń:
 projektuje i przeprowadza
doświadczenie w celu
wyznaczenia ciepła właściwego
dowolnego ciała; opisuje je
i ocenia
 sporządza i analizuje wykres
zależności temperatury od czasu
ogrzewania lub oziębiania dla
zjawiska topnienia lub
krzepnięcia na podstawie danych
(opisuje osie układu
współrzędnych, uwzględnia
niepewności pomiarów)
 rozwiązuje złożone zadania
obliczeniowe związane ze zmianą
energii wewnętrznej oraz
z wykorzystaniem pojęcia ciepła
właściwego; szacuje rząd
wielkości spodziewanego wyniku
i na tej podstawie ocenia wyniki
obliczeń
 rozwiązuje nietypowe zadania
(problemy) dotyczące treści
rozdziału: Termodynamika

Uczeń:
 sporządza i analizuje
wykres zależności
temperatury od czasu
ogrzewania lub
oziębiania dla zjawiska
topnienia lub krzepnięcia
na podstawie danych
(opisuje osie układu
współrzędnych,
uwzględnia niepewności
pomiarów)
 opisuje możliwość
wykonania pracy
kosztem energii
wewnętrznej; podaje
przykłady praktycznego
wykorzystania tego
procesu
 rysuje wykres zależności
temperatury od czasu
ogrzewania lub
oziębiania odpowiednio
dla zjawiska topnienia
lub krzepnięcia
na podstawie danych

energii potencjalnej i kinetycznej oraz
zasady zachowania energii mechanicznej

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków informacje kluczowe dla
opisywanego zjawiska bądź problemu

 przelicza wielokrotności
i podwielokrotności oraz jednostki czasu
 wyodrębnia z prostych tekstów
i rysunków informacje kluczowe
VII. TERMODYNAMIKA
Uczeń:
 posługuje się pojęciem energii
kinetycznej; opisuje wykonaną pracę
jako zmianę energii
 posługuje się pojęciem temperatury
 podaje przykłady zmiany energii
wewnętrznej spowodowanej
wykonaniem pracy lub przepływem
ciepła w otaczającej rzeczywistości
 podaje warunek i kierunek przepływu
ciepła; stwierdza, że ciała o równej
temperaturze pozostają w stanie
równowagi termicznej
 rozróżnia materiały o różnym
przewodnictwie; wskazuje przykłady
w otaczającej rzeczywistości
 wymienia sposoby przekazywania
energii w postaci ciepła; wskazuje
odpowiednie przykłady w otaczającej
rzeczywistości
 informuje o przekazywaniu ciepła przez
promieniowanie; wykonuje i opisuje
doświadczenie ilustrujące ten sposób
przekazywania ciepła
 posługuje się tabelami wielkości
fizycznych w celu odszukania ciepła

Uczeń:
 wykonuje doświadczenie modelowe (ilustracja zmiany zachowania
się cząsteczek ciała stałego w wyniku wykonania nad nim pracy),
korzystając z jego opisu; opisuje wyniki doświadczenia
 posługuje się pojęciem energii wewnętrznej; określa jej związek
z liczbą cząsteczek, z których zbudowane jest ciało; podaje
jednostkę energii wewnętrznej w układzie SI
 wykazuje, że energię układu (energię wewnętrzną) można zmienić,
wykonując nad nim pracę
 określa temperaturę ciała jako miarę średniej energii kinetycznej
cząsteczek, z których ciało jest zbudowane
 analizuje jakościowo związek między
 temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu chaotycznego)
cząsteczek
 posługuje się skalami temperatur (Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita);
wskazuje jednostkę temperatury w układzie SI; podaje
temperaturę zera bezwzględnego
 przelicza temperaturę w skali Celsjusza na temperaturę w skali
Kelvina i odwrotnie
 posługuje się pojęciem przepływu ciepła jako przekazywaniem
energii w postaci ciepła oraz jednostką ciepła w układzie SI
 wykazuje, że nie następuje przekazywanie energii w postaci ciepła
(wymiana ciepła) między ciałami o tej samej temperaturze
 wykazuje, że energię układu (energię wewnętrzną) można zmienić,
wykonując nad nim pracę lub przekazując energię w postaci ciepła
 analizuje jakościowo zmiany energii wewnętrznej spowodowane

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
 wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku
przewodnictwa cieplnego 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 przyrostu
temperatury jest wprost proporcjonalna
do masy ciała
 wyprowadza wzór potrzebny
do wyznaczenia ciepła właściwego wody
z użyciem czajnika elektrycznego lub
grzałki o znanej mocy
 posługuje się pojęciem ciepła topnienia
wraz z jednostką w układzie SI; podaje
wzór na ciepło topnienia
 wyjaśnia, co dzieje się z energią

Stopień dopuszczający












właściwego; porównuje wartości ciepła
właściwego różnych substancji
rozróżnia i nazywa zmiany stanów
skupienia: topnienie, krzepnięcie,
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 ciepła topnienia i ciepła
parowania; porównuje te wartości dla
różnych substancji
doświadczalnie demonstruje zjawisko
topnienia
wyjaśnia, od czego zależy szybkość
parowania
posługuje się pojęciem temperatury
wrzenia
przeprowadza doświadczenia:
 obserwacja zmian temperatury ciał
w wyniku wykonania nad nimi pracy
lub ogrzania,
 badanie zjawiska przewodnictwa
cieplnego,
 obserwacja zjawiska konwekcji,
 obserwacja zmian stanu skupienia
wody,
 obserwacja topnienia substancji,
korzystając z opisów doświadczeń
i przestrzegając zasad bezpieczeństwa;
zapisuje wyniki obserwacji i formułuje
wnioski
rozwiązuje proste, nieobliczeniowe
zadania dotyczące treści rozdziału:
Termodynamika – związane z energią
wewnętrzną i zmianami stanów
skupienia ciał: topnieniem lub
krzepnięciem, parowaniem (wrzeniem)
lub skraplaniem

Stopień dostateczny

Stopień dobry

wykonaniem pracy i przepływem ciepła
 podaje treść pierwszej zasady termodynamiki
 doświadczalnie bada zjawisko przewodnictwa cieplnego i określa,
który z badanych materiałów jest lepszym przewodnikiem ciepła
(planuje, przeprowadza i opisuje doświadczenie)
 opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego oraz rolę izolacji
cieplnej
 opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji
 stwierdza, że przyrost temperatury ciała jest wprost
proporcjonalny do ilości pobranego przez ciało ciepła oraz, że ilość
pobranego przez ciało ciepła do uzyskania danego przyrostu
temperatury jest wprost proporcjonalna do masy ciała
 wyjaśnia, co określa ciepło właściwe; posługuje się pojęciem ciepła
właściwego wraz z jego jednostką w układzie SI
 podaje i opisuje wzór na obliczanie ciepła właściwego
 wyjaśnia, jak obliczyć ilość ciepła pobranego (oddanego) przez ciało
podczas ogrzewania (oziębiania); podaje wzór (
 doświadczalnie wyznacza ciepło właściwe wody z użyciem czajnika
elektrycznego lub grzałki o znanej mocy, termometru, cylindra
miarowego lub wagi (zapisuje wyniki pomiarów wraz z ich
jednostkami oraz z uwzględnieniem informacji o niepewności;
oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz
zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności
pomiarów, ocenia wynik)
 opisuje jakościowo zmiany stanów skupienia: topnienie,
krzepnięcie, 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,
zapisuje 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 (wykresie) ilustruje zmiany
temperatury w procesie topnienia dla ciał krystalicznych
i bezpostaciowych
 doświadczalnie demonstruje zjawiska wrzenia i skraplania
 przeprowadza doświadczenia:
 badanie, od czego zależy szybkość parowania,










pobieraną (lub oddawaną) przez
mieszaninę substancji w stanie stałym
i ciekłym (np. wody i lodu) podczas
topnienia (lub krzepnięcia) w stałej
temperaturze
posługuje się pojęciem ciepła parowania
wraz z jednostką w układzie SI; podaje
wzór na ciepło parowania
wyjaśnia zależność temperatury wrzenia
od ciśnienia
przeprowadza doświadczenie ilustrujące
wykonanie pracy przez rozprężający się
gaz, korzystając z opisu doświadczenia
i przestrzegając zasad bezpieczeństwa;
analizuje wyniki doświadczenia
i formułuje wnioski
planuje i przeprowadza doświadczenie
w celu wykazania, że do uzyskania
jednakowego przyrostu temperatury
różnych substancji o tej samej masie
potrzebna jest inna ilość ciepła; opisuje
przebieg doświadczenia i ocenia je
rozwiązuje bardziej złożone zadania lub
problemy (w tym umiarkowanie trudne
zadania obliczeniowe) dotyczące treści
rozdziału: Termodynamika (związane
z energią wewnętrzną i temperaturą,
zmianami stanu skupienia ciał,
wykorzystaniem pojęcia ciepła
właściwego i zależności

oraz wzorów na Rciepło topnienia
i Rciepło parowania)
 posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy tekstów (w tym
popularnonaukowych) dotyczących:
 energii wewnętrznej i temperatury,
 wykorzystania (w przyrodzie i w życiu
codziennym) przewodnictwa
cieplnego (przewodników i izolatorów
ciepła),
 zjawiska konwekcji (np. prądy

Stopień bardzo dobry

Stopień celujący
 sporządza i analizuje
wykres zależności
temperatury od czasu
ogrzewania lub
oziębiania dla zjawiska
topnienia lub krzepnięcia
na podstawie danych
(opisuje osie układu
współrzędnych,
uwzględnia niepewności
pomiarów)
 rozwiązuje złożone
zadania obliczeniowe
związane ze zmianą
energii wewnętrznej oraz
z wykorzystaniem
pojęcia ciepła
właściwego; szacuje rząd
wielkości spodziewanego
wyniku i na tej
podstawie ocenia wyniki
obliczeń

Stopień dopuszczający

Stopień dostateczny

Stopień dobry

 przelicza wielokrotności
i podwielokrotności oraz jednostki czasu
 wyodrębnia z tekstów i rysunków
informacje kluczowe

 obserwacja wrzenia,
korzystając z opisów doświadczeń i przestrzegając zasad
bezpieczeństwa; zapisuje wyniki i formułuje wnioski
 rozwiązuje proste zadania (w tym obliczeniowe) lub problemy
dotyczące treści rozdziału: Termodynamika (związane z energią
wewnętrzną i temperaturą, przepływem ciepła oraz
z wykorzystaniem: wzorów na ciepło topnienia i ciepło parowania;
wykonuje obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami
zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej
z dokładności danych
 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków informacje kluczowe dla
opisywanego zjawiska bądź problemu

konwekcyjne),
 promieniowania słonecznego (np.
kolektory słoneczne),
 pojęcia ciepła właściwego (np.
znaczenia dużej wartości ciepła
właściwego wody i jego związku
z klimatem),
 zmian stanu skupienia ciał,
a w szczególności tekstu: Dom pasywny,
czyli jak zaoszczędzić na ogrzewaniu
i klimatyzacji (lub innego tekstu
związanego z treściami rozdziału:
Termodynamika)

Stopień bardzo dobry

Stopień celujący

(klasa II Gimnazjum)

Dynamika
R – treści nadprogramowe

Ocena
niedostateczna
Uczeń:
• nie potrafi dokonać
pomiaru siły za
pomocą siłomierza

dopuszczająca
Uczeń:
• dokonuje pomiaru siły
za pomocą siłomierza
• posługuje się

dostateczna
Uczeń:
• wyjaśnia pojęcie siły
wypadkowej, podaje przykłady
• wyznacza doświadczalnie

dobra
Uczeń:
• szacuje rząd wielkości
spodziewanego wyniku pomiaru
siły

bardzo dobra
celująca
Uczeń:
Uczeń:
• wyznacza kierunek i • wyznacza
zwrot wypadkowej sił graficznie
wypadkową
działających wzdłuż

Ocena
niedostateczna
• nie posługuje się
symbolem siły i jej
jednostką w układzie
SI
• nie odróżnia
statycznych i
dynamicznych
skutków oddziaływań,
nie potrafi podać
przykładów skutków
oddziaływań w życiu
codziennym
• nie potrafi zbadać
doświadczalnie
dynamicznych
skutków oddziaływań
ciał
• nie posługuje się
pojęciami: tarcia,
oporu powietrza
• nie potrafi przeliczać
wielokrotności
i podwielokrotności
(przedrostki: mili-,
centy-, kilo-, mega-);
nie potrafi przeliczać
jednostek czasu
(sekunda, minuta,
godzina)
• nie rozpoznaje
zależności rosnącej i
malejącej na

dopuszczająca
symbolem siły i jej
jednostką w układzie
SI
• odróżnia statyczne i
dynamiczne skutki
oddziaływań, podaje
przykłady skutków
oddziaływań w życiu
codziennym
• bada doświadczalnie
dynamiczne skutki
oddziaływań ciał
• posługuje się
pojęciami: tarcia,
oporu powietrza
• przelicza
wielokrotności
i podwielokrotności
(przedrostki: mili-,
centy-, kilo-, mega-);
przelicza jednostki
czasu (sekunda,
minuta, godzina)
• rozpoznaje zależność
rosnącą i malejącą na
podstawie danych z
tabeli; wskazuje
wielkość maksymalną
i minimalną
• rozróżnia siły akcji i
siły reakcji

dostateczna
wypadkową dwóch sił
działających wzdłuż tej samej
prostej
• podaje cechy wypadkowej sił
działających wzdłuż tej samej
prostej
• posługuje się pojęciem
niepewności pomiarowej
• zapisuje wynik pomiaru jako
przybliżony (z dokładnością do 2–
3 cyfr znaczących)
• wnioskuje na podstawie
obserwacji, że zmiana prędkości
ciała może nastąpić wskutek jego
oddziaływania z innymi ciałami
• opisuje przebieg i wynik
doświadczenia (badanie
dynamicznych skutków
oddziaływań, badanie, od czego
zależy tarcie, badanie zależności
wartości przyspieszenia ruchu
ciała pod działaniem
niezrównoważonej siły od
wartości działającej siły i masy
ciała, badanie swobodnego
spadania ciał, badanie sił akcji i
reakcji), wyciąga wnioski,
wyjaśnia rolę użytych przyrządów
i wykonuje schematyczny rysunek
obrazujący układ doświadczalny
• opisuje wpływ oporów ruchu na
poruszające się ciała

dobra
• przedstawia graficznie
wypadkową sił działających
wzdłuż tej samej prostej
• przewiduje i nazywa skutki
opisanych oddziaływań
• planuje i przeprowadza
doświadczenia związane z
badaniem, od czego zależy tarcie,
i obrazujące sposoby zmniejszania
lub zwiększania tarcia
• rozróżnia tarcie statyczne i
kinetyczne, wskazuje
odpowiednie przykłady
• rysuje siły działające na klocek
wprawiany w ruch (lub
poruszający się)
• wykazuje doświadczalnie
istnienie bezwładności ciała,
opisuje przebieg i wynik
przeprowadzonego
doświadczenia, wyciąga wniosek
i wykonuje schematyczny rysunek
obrazujący układ doświadczalny
• przeprowadza doświadczenia
związane z badaniem zależności
wartości przyspieszenia ruchu
ciała pod działaniem
niezrównoważonej siły od
wartości działającej siły i masy
ciała (m.in. wybiera właściwe
narzędzia pomiaru; mierzy: czas,
długość i siłę grawitacji, zapisuje

bardzo dobra
różnych prostych
• przewiduje i wyjaśnia
skutki oddziaływań na
przykładach innych
niż poznane na lekcji
• wyjaśnia na
przykładach, kiedy
tarcie i inne opory
ruchu są pożyteczne, a
kiedy niepożądane
• przedstawia i
analizuje siły
działające na
opadającego
spadochroniarza
• planuje doświadczenia
związane z badaniem
zależności wartości
przyspieszenia ruchu
ciała pod działaniem
niezrównoważonej siły
od wartości działającej
siły i masy ciała
(m.in. formułuje
pytania badawcze
i przewiduje wyniki
doświadczenia,
wskazuje czynniki
istotne i nieistotne,
szacuje rząd wielkości
spodziewanego
wyniku pomiaru czasu

celująca
kilku sił o
różnych
kierunkach,

• rozwiązuje
zadania o
podwyższon
ym stopniu
trudności z
zastosowanie
m zasady
zachowania
pędu

Ocena
niedostateczna
dopuszczająca
podstawie danych z
tabeli; nie potrafi
wskazać wielkości
maksymalnej i
minimalnej
• nie rozróżnia sił akcji
i reakcji

dostateczna
• wymienia sposoby zmniejszania
lub zwiększania tarcia
• formułuje I zasadę dynamiki
Newtona
• opisuje zachowanie się ciał na
podstawie I zasady dynamiki
Newtona
• posługuje się pojęciem
przyspieszenia do opisu ruchu
prostoliniowego jednostajnie
przyspieszonego oraz pojęciami
siły ciężkości i przyspieszenia
ziemskiego
• rozpoznaje zależność
proporcjonalną na podstawie
wyników pomiarów zapisanych
w tabeli, posługuje się
proporcjonalnością prostą
• formułuje treść II zasady
dynamiki Newtona; definiuje
jednostki siły w układzie SI (1 N)
• rozwiązuje proste zadania
obliczeniowe, stosując do obliczeń
związek między masą ciała,
przyspieszeniem i siłą; rozróżnia
wielkości dane i szukane
• podaje przykłady sił akcji i sił
reakcji
• formułuje treść III zasady
dynamiki Newtona

dobra
wyniki pomiarów w formie tabeli,
analizuje wyniki, wyciąga
wnioski) oraz związane
z badaniem swobodnego spadania
ciał
• wskazuje przyczyny niepewności
pomiarowych, posługuje się
pojęciem niepewności
pomiarowej
• opisuje zachowanie się ciał na
podstawie II zasady dynamiki
Newtona
• rozwiązuje umiarkowanie trudne
zadania obliczeniowe, stosując do
obliczeń związek między masą
ciała, przyspieszeniem i siłą oraz
posługując się pojęciem
przyspieszenia
• planuje i przeprowadza
doświadczenie wykazujące
istnienie sił akcji i reakcji;
zapisuje wyniki pomiarów,
analizuje je i wyciąga wniosek
• opisuje wzajemne oddziaływanie
ciał, posługując się III zasadą
dynamiki Newtona
• opisuje zjawisko odrzutu i jego
zastosowanie w technice
• Rposługuje się pojęciem pędu i
jego jednostką w układzie SI
• Rformułuje treść zasady
zachowania pędu

bardzo dobra
celująca
i siły) oraz związane z
badaniem swobodnego
spadania ciał
• Rwykorzystuje wiedzę
naukową do
przedstawienia i
uzasadnienia różnic
ciężaru ciała w
różnych punktach kuli
ziemskiej
• rozwiązuje złożone
zadania obliczeniowe,
stosując do obliczeń
związek między masą
ciała, przyspieszeniem
i siłą oraz wzór na
przyspieszenie i
odczytuje dane z
wykresu prędkości od
czasu
• demonstruje zjawisko
odrzutu
• poszukuje,
selekcjonuje i
wykorzystuje wiedzę
naukową do
przedstawienia
przykładów
wykorzystania zasady
odrzutu w przyrodzie i
w technice
• Rrozwiązuje zadania

Ocena
niedostateczna

dopuszczająca

dostateczna

dobra
bardzo dobra
R
• stosuje zasadę zachowania pędu obliczeniowe
w prostych przykładach
z zastosowaniem
zasady zachowania
pędu

celująca

Praca, moc, energia
R – treści nadprogramowe

Ocena
niedostateczna
Uczeń:
• nie posługuje się
pojęciem energii, nie
potrafi podać
przykładów różnych
jej form
• nie odróżnia pracy w
sensie fizycznym od
pracy w języku
potocznym, nie potrafi
wskazać w otoczeniu
przykładów
wykonania pracy
mechanicznej
• nie rozróżnia pojęć:
pracy i mocy
• nie potrafi porównać
mocy różnych
urządzeń
• nie posługuje się
pojęciem energii
mechanicznej, nie

dopuszczająca
Uczeń:
• posługuje się
pojęciem energii,
podaje przykłady
różnych jej form
• odróżnia pracę w
sensie fizycznym
od pracy w języku
potocznym,
wskazuje
w otoczeniu
przykłady
wykonania pracy
mechanicznej
• rozróżnia pojęcia:
praca i moc
• porównuje moc
różnych urządzeń
• posługuje się
pojęciem energii
mechanicznej,
wyjaśnia na

dostateczna
Uczeń:
• posługuje się pojęciami pracy i
mocy oraz ich jednostkami w
układzie SI
• interpretuje moc urządzenia o
wartości 1 W
• Rrozpoznaje zależność
proporcjonalną (rosnącą) na
podstawie danych z tabeli lub na
podstawie wykresu, wskazuje
wielkość maksymalną i minimalną,
posługuje się proporcjonalnością
prostą
• Rzapisuje wynik pomiaru lub
obliczenia jako przybliżony (z
dokładnością do 2–3 cyfr
znaczących), posługuje się
pojęciem niepewności pomiarowej
• rozwiązuje proste zadania
obliczeniowe dotyczące pracy
mechanicznej i mocy, rozróżnia
wielkości dane i szukane, przelicza

dobra
Uczeń:
• wyjaśnia na przykładach, kiedy
– mimo działania na ciało siły
– praca jest równa zeru
• Ropisuje przebieg i wynik
doświadczenia (wyznaczenie
pracy), wyjaśnia rolę użytych
przyrządów i wykonuje
schematyczny rysunek
obrazujący układ
doświadczalny
• Rsporządza wykres na
podstawie wyników pomiarów
zapisanych w tabeli
(oznaczenie wielkości i skali na
osiach), odczytuje dane z
wykresu

bardzo dobra
Uczeń:
• Rplanuje doświadczenie
związane z badaniem
zależności wartości siły
powodującej
przemieszczenie
obciążnika na sprężynie
od wartości jego
przemieszczenia,
szacuje rząd wielkości
spodziewanego wyniku
pomiaru siły grawitacji
działającej na
obciążnik, wybiera
właściwe narzędzia
pomiaru; mierzy:
długość i siłę grawitacji
• posługuje się informacjami
• R rozwiązuje złożone
pochodzącymi z analizy
zadania obliczeniowe
przeczytanych tekstów (w tym
dotyczące pracy i mocy,
popularnonaukowych, z Internetu),
wykorzystując
dotyczących mocy różnych urządzeń
oraz życia i dorobku Jamesa Prescotta geometryczną

celująca
Uczeń:
• wyjaśnia, jak
obliczyć pracę,
posługując się
wykresem
przedstawiający
m zależność
między siłą i
przesunięciem
(jako wartość
odpowiadającą
polu powierzchni
pod wykresem),
•przedstawi
referat na temat:
„Alternatywne
źródła energii”
(B),
•rozwiązuje
zadania o
podwyższonym
stopniu trudności z
zastosowaniem

Ocena
niedostateczna
potrafi wyjaśnić na
przykładach, kiedy
ciało ma energię
mechaniczną
• nie posługuje się
pojęciem energii
potencjalnej grawitacji
(ciężkości)
• nie posługuje się
pojęciem energii
kinetycznej, nie
potrafi wskazać
przykładów ciał
mających energię
kinetyczną, nie
odróżnia energii
kinetycznej od innych
form energii
• nie potrafi podać
przykładów przemian
energii
(przekształcania i
przekazywania)
• nie potrafi wymienić
rodzajów maszyn
prostych, wskazać
odpowiednich
przykładów
• nie potrafi zbadać
doświadczalnie, kiedy
blok nieruchomy jest
w równowadze

dopuszczająca
przykładach,
kiedy ciało ma
energię
mechaniczną
• posługuje się
pojęciem energii
potencjalnej
grawitacji
(ciężkości)
• posługuje się
pojęciem energii
kinetycznej,
wskazuje
przykłady ciał
mających energię
kinetyczną,
odróżnia energię
kinetyczną od
innych form
energii
• podaje przykłady
przemian energii
(przekształcania i
przekazywania)
• wymienia rodzaje
maszyn prostych,
wskazuje
odpowiednie
przykłady
• bada
doświadczalnie,
kiedy blok

dostateczna
wielokrotności i podwielokrotności
(przedrostki: mili-, centy-, kilo-,
mega-), szacuje rząd wielkości
spodziewanego wyniku i na tej
podstawie ocenia wynik obliczeń
• planuje i wykonuje doświadczenia
związane z badaniem, od czego
zależy energia potencjalna
ciężkości, przewiduje wyniki i
teoretycznie je uzasadnia, wyciąga
wnioski z doświadczeń
• stosuje zależność między energią
potencjalną ciężkości, masą i
wysokością, na której ciało się
znajduje, do porównywania energii
potencjalnej ciał
• wykorzystuje związek między
przyrostem energii i pracą i
zależnością opisującą energię
potencjalną ciężkości oraz związek
między przyrostem energii
kinetycznej i pracą do
rozwiązywania prostych zadań
obliczeniowych
• bada doświadczalnie, od czego
zależy energia kinetyczna ciała,
przewiduje wyniki i teoretycznie je
uzasadnia, wykonuje pomiary,
wyciąga wnioski, wykonuje
schematyczny rysunek obrazujący
układ doświadczalny
• opisuje na przykładach przemiany

dobra
Joule'a

• opisuje związek pracy
wykonanej podczas
podnoszenia ciała na określoną
wysokość (zmiany wysokości)
ze zmianą energii potencjalnej
ciała
• stosuje zależność między
energią kinetyczną ciała, jego
masą i prędkością do
porównania energii kinetycznej
ciał
• opisuje związek pracy
wykonanej podczas zmiany
prędkości ciała ze zmianą
energii kinetycznej ciała
• formułuje zasadę zachowania
energii mechanicznej,
posługując się pojęciem układu
izolowanego
• wykorzystuje zasadę
zachowania energii
mechanicznej do
rozwiązywania prostych zadań
obliczeniowych, rozróżnia
wielkości dane i szukane,
przelicza wielokrotności i
podwielokrotności, szacuje
rząd wielkości spodziewanego
wyniku, zapisuje wynik
obliczenia fizycznego jako
przybliżony (z dokładnością do

bardzo dobra
celująca
wiedzy o energii
interpretację pracy
• posługuje się pojęciem
energii potencjalnej
sprężystości
• wykorzystuje związek
między przyrostem
energii i pracą oraz
zależność opisującą
energię potencjalną
ciężkości i zależność
opisującą energię
kinetyczną do
rozwiązywania zadań
złożonych
i nietypowych, szacuje
rząd wielkości
spodziewanego wyniku
i ocenia na tej
podstawie wartości
obliczanych wielkości
fizycznych, zapisuje
wynik obliczenia
fizycznego jako
przybliżony
(z dokładnością do 2–3
cyfr znaczących)
• posługuje się
informacjami
pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów
(w tym
popularnonaukowych, z

Ocena
niedostateczna
• nie potrafi opisać
przebiegu i wyniku
przeprowadzonego
(prostego)
doświadczenia,
wyjaśnić roli użytych
przyrządów i wykonać
schematycznego
rysunku obrazującego
prosty układ
doświadczalny

dopuszczająca
nieruchomy jest w
równowadze
• opisuje przebieg i
wynik
przeprowadzoneg
o (prostego)
doświadczenia,
wyjaśnia rolę
użytych
przyrządów i
wykonuje
schematyczny
rysunek
obrazujący prosty
układ
doświadczalny

dostateczna
energii, stosując zasadę zachowania
energii
• posługuje się pojęciem energii
mechanicznej jako sumy energii
kinetycznej i potencjalnej
• stosuje zasadę zachowania energii
mechanicznej do opisu jej
przemian, np. analizując przemiany
energii podczas swobodnego
spadania ciała
• bada doświadczalnie, kiedy
dźwignia dwustronna jest w
równowadze: wykonuje pomiary,
wyciąga wniosek, wykonuje
schematyczny rysunek obrazujący
układ doświadczalny
• formułuje warunek równowagi
dźwigni dwustronnej
• wyjaśnia zasadę działania dźwigni
dwustronnej, wykonując
odpowiedni schematyczny rysunek
• wyznacza masę ciała za pomocą
dźwigni dwustronnej, innego ciała o
znanej masie i linijki: mierzy
długość, zapisuje wyniki pomiarów
• stosuje warunek równowagi
dźwigni dwustronnej do bloku
nieruchomego i kołowrotu
• wykorzystuje warunek równowagi
dźwigni dwustronnej do
rozwiązywania prostych zadań
obliczeniowych

dobra
2–3 cyfr znaczących)
• planuje doświadczenie
związane z wyznaczeniem
masy ciała za pomocą dźwigni
dwustronnej: wybiera właściwe
narzędzia pomiaru, przewiduje
wyniki i teoretycznie je
uzasadnia, szacuje rząd
wielkości spodziewanego
wyniku pomiaru masy danego
ciała
• wyjaśnia zasadę działania
bloku nieruchomego i
kołowrotu, wykonuje
odpowiedni schematyczny
rysunek
• wykorzystuje warunek
równowagi dźwigni
dwustronnej do rozwiązywania
zadań złożonych i nietypowych
• wskazuje maszyny proste w
różnych urządzeniach,
posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów (w tym
popularnonaukowych,
z Internetu), dotyczących
praktycznego wykorzystania
dźwigni dwustronnych jako
elementów konstrukcyjnych
różnych narzędzi i jako części
maszyn

bardzo dobra
celująca
Internetu), dotyczących
praktycznego
wykorzystania
wzajemnej zamiany
energii potencjalnej
i kinetycznej
• wykorzystuje zasadę
zachowania energii
mechanicznej do
rozwiązywania
złożonych zadań, np.
dotyczących przemian
energii ciała rzuconego
pionowo
• Rwyjaśnia i
demonstruje zasadę
działania dźwigni
jednostronnej, bloku
ruchomego i równi
pochyłej, formułuje
warunki równowagi i
wskazuje przykłady
wykorzystania
• Rprojektuje i wykonuje
model maszyny prostej
• Rposługuje się pojęciem
sprawności urządzeń
(maszyn), rozwiązuje
zadania
z zastosowaniem wzoru
na sprawność

Termodynamika
R – treści nadprogramowe
Ocena
niedostateczna
dopuszczająca
Uczeń:
Uczeń:
• nie wykorzystuje pojęć • wykorzystuje pojęcie
energii i nie potrafi
energii i wymienia
wymienić różnych form różne formy energii
energii
• wskazuje w otoczeniu
• nie potrafi wskazać w
przykłady zmiany
otoczeniu przykładów
energii wewnętrznej
zmiany energii
spowodowane
wewnętrznej
wykonaniem pracy
spowodowanych
• rozróżnia pojęcia:
wykonaniem pracy
ciepło i temperatura
• nie rozróżnia pojęć:
• planuje pomiar
ciepła i temperatury
temperatury, wybiera
• nie potrafi zaplanować
właściwy termometr,
pomiaru temperatury,
mierzy temperaturę
wybrać właściwego
• wskazuje w otoczeniu
termometru, zmierzyć
przykłady zmiany
temperatury
energii wewnętrznej
• nie potrafi wskazać w
spowodowanej
otoczeniu przykładów
przekazaniem
zmiany energii
(wymianą) ciepła,
wewnętrznej
podaje warunek
spowodowanej
przepływu ciepła
przekazaniem
• rozróżnia przewodniki
(wymianą) ciepła,
ciepła i izolatory,
podać warunku
wskazuje przykłady
przepływu ciepła
ich wykorzystania
• nie rozróżnia
w życiu codziennym
przewodników ciepła i • Rodczytuje dane z

dostateczna
Uczeń:
• posługuje się pojęciami pracy,
ciepła i energii wewnętrznej,
podaje ich jednostki w układzie
SI
• opisuje wyniki obserwacji i
doświadczeń związanych ze
zmianą energii wewnętrznej
spowodowaną wykonaniem
pracy lub przekazaniem ciepła,
wyciąga wnioski
• analizuje jakościowo zmiany
energii
wewnętrznej spowodowane
wykonaniem
pracy i przepływem ciepła
• wyjaśnia, czym różnią się ciepło
i temperatura
• wyjaśnia przepływ ciepła w
zjawisku
przewodnictwa cieplnego oraz
rolę izolacji cieplnej
• formułuje I zasadę
termodynamiki
• wymienia sposoby
przekazywania energii
wewnętrznej, podaje przykłady
R
• planuje i przeprowadza
doświadczenia związane z

dobra
Uczeń:
• wskazuje inne niż poznane na
lekcji przykłady z życia
codziennego, w których
wykonywaniu pracy
towarzyszy efekt cieplny
• planuje i przeprowadza
doświadczenie związane z
badaniem zmiany energii
wewnętrznej spowodowanej
wykonaniem pracy lub
przepływem ciepła, wskazuje
czynniki istotne i nieistotne dla
wyniku doświadczenia
• wyjaśnia związek między
energią kinetyczną cząsteczek a
temperaturą
• odróżnia skale temperatur:
Celsjusza i Kelvina, posługuje
się nimi
• wykorzystuje związki ΔEw = W
i ΔEw = Q
oraz I zasadę termodynamiki
do rozwiązywania prostych
zadań związanych ze zmianą
energii wewnętrznej
• opisuje ruch cieczy i gazów w
zjawisku konwekcji
• Rwyjaśnia, dlaczego ciała

bardzo dobra
celująca
Uczeń:
Uczeń:
R
• przedstawia zasadę • rozwiązuje
zadania o
działania silnika
podwyższonym
wysokoprężnego,
stopniu
demonstruje to na
modelu tego silnika, trudności z
zastosowaniem
opisuje działanie
bilansu
innych silników
cieplnego i
cieplnych i podaje
wykorzystaniem
przykłady ich
wzorów z
zastosowania
innych działów
• posługuje się
informacjami
pochodzącymi
z analizy
przeczytanych
tekstów (w tym
popularnonaukowyc
h), dotyczących
historii
udoskonalania
(ewolucji) silników
cieplnych i tzw.
perpetuum mobile
(R) oraz na temat
wykorzystania
(w przyrodzie i w
życiu codziennym)
przewodnictwa

Ocena
niedostateczna
izolatorów, wskazać
przykładów ich
wykorzystania w życiu
codziennym
• Rnie potrafi odczytać
danych z tabeli –
porównać przyrostów
długości ciał stałych
wykonanych z różnych
substancji i przyrostów
objętości różnych
cieczy przy
jednakowym wzroście
temperatury
• R nie potrafi wymienić
termometru cieczowego
jako przykładu
praktycznego
zastosowania zjawiska
rozszerzalności cieplnej
cieczy
• nie potrafi opisać
przebiegu i wyniku
doświadczenia,
wyjaśnić roli użytych
przyrządów,
posługiwać się
proporcjonalnością
prostą
• nie potrafi posługiwać
się tabelami wielkości
fizycznych w celu

dopuszczająca
tabeli – porównuje
przyrosty długości
ciał stałych
wykonanych z
różnych substancji
i przyrosty objętości
różnych cieczy przy
jednakowym wzroście
temperatury
• Rwymienia termometr
cieczowy jako
przykład
praktycznego
zastosowania
zjawiska
rozszerzalności
cieplnej cieczy
• opisuje przebieg i
wynik doświadczenia,
wyjaśnia rolę użytych
przyrządów,
posługuje się
proporcjonalnością
prostą
• posługuje się tabelami
wielkości fizycznych
w celu odszukania
ciepła właściwego,
porównuje wartości
ciepła właściwego
różnych substancji
• rozróżnia zjawiska:

dostateczna
badaniem zjawiska
rozszerzalności cieplnej ciał
stałych, cieczy i gazów, opisuje
wyniki obserwacji i wyciąga
wnioski
R
• na podstawie obserwacji i
wyników doświadczeń opisuje
zmiany objętości ciał stałych,
cieczy i gazów pod wpływem
ogrzewania
• Rrozróżnia rozszerzalność
liniową ciał stałych i
rozszerzalność objętościową
R
• wyjaśnia na przykładach, w
jakim celu stosuje się przerwy
dylatacyjne
R
•
rozróżnia rodzaje
termometrów, wskazuje
przykłady ich zastosowania
• przeprowadza doświadczenie
związane z badaniem zależności
ilości ciepła potrzebnego do
ogrzania wody od przyrostu
temperatury i masy ogrzewanej
wody, wyznacza ciepło
właściwe wody za pomocą
czajnika elektrycznego lub
grzałki o znanej mocy (przy
założeniu braku strat), odczytuje
moc czajnika lub grzałki, mierzy
czas, masę i temperaturę,
zapisuje wyniki i dane w formie

dobra
zwiększają objętość ze
wzrostem temperatury
• Ropisuje znaczenie zjawiska
rozszerzalności
cieplnej ciał w przyrodzie i
technice
• Rprzedstawia budowę i zasadę
działania różnych rodzajów
termometrów
• planuje doświadczenie
związane z badaniem
zależności ilości ciepła
potrzebnego do ogrzania ciała
od przyrostu temperatury i
masy ogrzewanego ciała oraz z
wyznaczeniem ciepła
właściwego wody za pomocą
czajnika elektrycznego lub
grzałki o znanej mocy (przy
założeniu braku strat), wybiera
właściwe narzędzia pomiaru,
wskazuje czynniki istotne i
nieistotne dla wyniku
doświadczenia, szacuje rząd
wielkości spodziewanego
wyniku

bardzo dobra
celująca
cieplnego
(przewodników i
izolatorów ciepła),
zjawiska konwekcji
(np. prądy
konwekcyjne) oraz
promieniowania
słonecznego
(np. kolektory
słoneczne)
• Ropisuje zjawisko
anomalnej
rozszerzalności
wody
• Rwyjaśnia znaczenie
zjawiska anomalnej
rozszerzalności
wody w przyrodzie
• Rprojektuje i
przeprowadza
doświadczenia
prowadzące do
wyznaczenia ciepła
właściwego danej
substancji, opisuje
doświadczenie
• analizuje dane w tabeli – porównuje
Joule'a
wartości ciepła właściwego
• wykorzystuje wzory
wybranych substancji, interpretuje te
na ciepło właściwe
wartości, w szczególności dla wody

• wykorzystuje zależność Q = c ·
m · ΔT do rozwiązywania
prostych zadań

Q  R

c 
 i bilans
m

T 


cieplny

Ocena
niedostateczna
dopuszczająca
odszukania ciepła
topnienia,
właściwego, porównać krzepnięcia,
wartości ciepła
parowania, skraplania,
właściwego różnych
wrzenia, sublimacji,
substancji
resublimacji,
• nie rozróżnia zjawisk:
wskazuje przykłady
topnienia, krzepnięcia,
tych zjawisk
parowania, skraplania,
w otoczeniu
wrzenia, sublimacji,
• wyznacza temperaturę
resublimacji, nie potrafi topnienia i wrzenia
wskazać przykładów
wybranej substancji;
tych zjawisk
mierzy czas, masę
w otoczeniu
i temperaturę,
• nie potrafi wyznaczyć
zapisuje wyniki
temperatury topnienia i pomiarów w formie
wrzenia wybranej
tabeli jako
substancji; zmierzyć
przybliżone
czasu, masy
(z dokładnością do 2–
i temperatury, zapisać
3 cyfr znaczących)
wyników pomiarów w • analizuje tabele
formie tabeli jako
temperatury topnienia
przybliżone
i wrzenia substancji,
(z dokładnością do 2–3 posługuje się tabelami
cyfr znaczących)
wielkości fizycznych
• nie potrafi
w celu odszukania
przeanalizować tabeli
ciepła topnienia i
temperatury topnienia
ciepła parowania,
i wrzenia substancji,
porównuje te wartości
posługiwać się tabelami dla różnych substancji
wielkości fizycznych w
celu odszukania ciepła
topnienia i ciepła

dostateczna
tabeli
• zapisuje wynik pomiaru lub
obliczenia jako przybliżony (z
dokładnością do 2–3 cyfr
znaczących), posługuje się
niepewnością pomiarową
• posługuje się pojęciem ciepła
właściwego, interpretuje jego
jednostkę w układzie SI
• posługuje się kalorymetrem,
przedstawia jego budowę,
wskazuje analogię do termosu i
wyjaśnia rolę izolacji cieplnej
• opisuje na przykładach zjawiska
topnienia, krzepnięcia,
parowania (wrzenia), skraplania,
sublimacji i resublimacji
• opisuje przebieg i wynik
doświadczenia, wyjaśnia rolę
użytych przyrządów, posługuje
się pojęciem niepewności
pomiarowej
• posługuje się pojęciami: ciepło
topnienia i ciepło krzepnięcia
oraz ciepło parowania i ciepło
skraplania, interpretuje ich
jednostki w układzie SI
• rozwiązuje proste zadania
obliczeniowe związane ze
zmianami stanu skupienia ciał,
rozróżnia wielkości dane i
szukane, przelicza

dobra
bardzo dobra
celująca
obliczeniowych, rozróżnia
do rozwiązywania
wielkości dane i szukane,
złożonych zadań
przelicza wielokrotności
obliczeniowych
i podwielokrotności
• wyjaśnia, co dzieje
• wyszukuje informacje
się z energią
dotyczące wykorzystania w
pobieraną
przyrodzie dużej wartości
(lub oddawaną)
ciepła właściwego wody
przez mieszaninę
(związek z klimatem) i
substancji w stanie
korzysta z nich
stałym i ciekłym
• planuje doświadczenie
(np. wody i lodu)
związane z badaniem zjawisk
podczas topnienia
topnienia, krzepnięcia,
(lub krzepnięcia) w
parowania i skraplania,
stałej temperaturze,
wybiera właściwe narzędzia
analizuje zmiany
pomiaru, wskazuje czynniki
energii wewnętrznej
istotne i nieistotne dla wyniku • Rwykorzystuje wzór
doświadczenia, szacuje rząd
na ciepło przemiany
wielkości spodziewanego
fazowej
Q
Q
wyniku pomiaru

i cp  
 ct 
m
m

• sporządza wykres zależności
do rozwiązywania
temperatury od czasu
zadań
ogrzewania (oziębiania) dla
zjawisk: topnienia, krzepnięcia, obliczeniowych
wymagających
na podstawie danych z tabeli
(oznaczenie wielkości i skali na zastosowania bilansu
cieplnego
osiach); odczytuje dane z
wykresu
• posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów (w tym
popularnonaukowych),

Ocena
niedostateczna
parowania, porównać
tych wartości dla
różnych substancji

dopuszczająca

Elektrostatyka
niedostateczna
Uczeń:
• nie potrafi wskazać w
otaczającej
rzeczywistości
przykładów
elektryzowania ciał przez
tarcie i dotyk
• nie potrafi opisać
sposobu elektryzowania
ciał przez tarcie oraz
własności ciał
naelektryzowanych w ten
sposób
• nie potrafi wymienić
rodzajów ładunków
elektrycznych i
odpowiednio ich
oznaczyć
• nie rozróżnia ładunków
jednoimiennych i
różnoimiennych
• nie posługuje się
symbolem ładunku
elektrycznego i jego

dopuszczająca
Uczeń:
• wskazuje w
otaczającej
rzeczywistości
przykłady
elektryzowania ciał
przez tarcie i dotyk
• opisuje sposób
elektryzowania ciał
przez tarcie oraz
własności ciał
naelektryzowanych w
ten sposób
• wymienia rodzaje
ładunków
elektrycznych i
odpowiednio je oznacza
• rozróżnia ładunki
jednoimienne i
różnoimienne
• posługuje się
symbolem ładunku
elektrycznego i jego
jednostką w układzie SI

dostateczna
wielokrotności
i podwielokrotności, podaje
wynik obliczenia jako
przybliżony

dobra
dotyczących zmian stanu
skupienia wody w przyrodzie
(związek z klimatem)

bardzo dobra

celująca

(klasa III Gimnazjum)
Ocena
dostateczna

dobra

bardzo dobra
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
• planuje doświadczenie
• wyodrębnia z kontekstu
• opisuje budowę i
związane z badaniem
zjawisko elektryzowania ciał
działanie maszyny
właściwości ciał
przez tarcie, wskazuje czynniki elektrostatycznej
naelektryzowanych przez tarcie i istotne i nieistotne dla wyniku
• wyszukuje i
dotyk oraz wzajemnym
doświadczenia
selekcjonuje informacje
oddziaływaniem ciał
• wskazuje sposoby
dotyczące ewolucji
naładowanych
sprawdzenia, czy ciało jest
poglądów na temat
• demonstruje zjawiska
naelektryzowane i jak jest
budowy atomu
elektryzowania przez tarcie oraz naładowane
• "projektuje i
wzajemnego oddziaływania ciał • posługuje się pojęciem ładunku przeprowadza
naładowanych
elektrycznego jako
doświadczenia
• opisuje przebieg i wynik
wielokrotności ładunku
przedstawiające kształt
przeprowadzonego
elektronu (ładunku
linii pola
doświadczenia związanego z
elementarnego)
elektrostatycznego
badaniem elektryzowania ciał
• wyjaśnia, jak powstają jony
• R rozwiązuje złożone
przez tarcie i dotyk, wyjaśnia
dodatni i ujemny
zadania obliczeniowe
rolę użytych przyrządów i
• szacuje rząd wielkości
z zastosowaniem
wykonuje schematyczny
spodziewanego wyniku i na tej
prawa Coulomba
rysunek obrazujący układ
podstawie ocenia wartości
• przeprowadza
doświadczalny
obliczanych wielkości
doświadczenie
• opisuje jakościowo
fizycznych
wykazujące, że
oddziaływanie ładunków
• podaje treść prawa Coulomba przewodnik można
jednoimiennych i
• "wyjaśnia znaczenie pojęcia
naelektryzować

celująca
Uczeń:
• buduje prosty
elektroskop,
• rozwiązuje
zadania
problemowe
dotyczące
elektryzowania
ciał,
• przygotuje
referat (wraz
z demonstracją)
na temat
półprzewodników
i ich zastosowania
• stosuje prawo
Coulomba
do rozwiązywania
zadań o
podwyższonym
stopniu trudności

jednostką w układzie SI
• nie potrafi opisać
przebiegu i wyniku
przeprowadzonego
doświadczenia
związanego z badaniem
wzajemnego
oddziaływania ciał
naładowanych, wyciągać
wniosków i wykonać
schematycznego rysunku
obrazującego układ
doświadczalny
• nie potrafi sformować
jakościowo prawa
Coulomba
• nie odróżnia
przewodników od
izolatorów, nie potrafi
podać odpowiednich
przykładów
• nie potrafi podać treści
zasady zachowania
ładunku elektrycznego
• nie potrafi zbadać
elektryzowania ciał przez
dotyk za pomocą
elektroskopu

• opisuje przebieg i
wynik
przeprowadzonego
doświadczenia
związanego z badaniem
wzajemnego
oddziaływania ciał
naładowanych, wyciąga
wnioski i wykonuje
schematyczny rysunek
obrazujący układ
doświadczalny
• formułuje jakościowe
prawo Coulomba
• odróżnia przewodniki
od izolatorów, podaje
odpowiednie przykłady
• podaje treść zasady
zachowania ładunku
elektrycznego
• bada elektryzowanie
ciał przez dotyk
za pomocą
elektroskopu

różnoimiennych
• opisuje budowę atomu
• odróżnia kation od anionu
• planuje doświadczenie
związane z badaniem
wzajemnego oddziaływania ciał
naładowanych, wskazuje
czynniki istotne i nieistotne dla
wyniku doświadczenia
• bada doświadczalnie, od czego
zależy siła oddziaływania ciał
naładowanych
• stosuje jakościowe prawo
Coulomba w prostych
zadaniach, posługując się
proporcjonalnością prostą
• wyszukuje i selekcjonuje
informacje dotyczące życia i
dorobku Coulomba
• uzasadnia podział na
przewodniki i izolatory na
podstawie ich budowy
wewnętrznej
• wskazuje przykłady
wykorzystania przewodników i
izolatorów w życiu codziennym

pola elektrostatycznego,
wymienia rodzaje pól
elektrostatycznych
• R rozwiązuje proste zadania
obliczeniowe z zastosowaniem
prawa Coulomba
• porównuje sposoby
elektryzowania ciał przez tarcie i
dotyk (wyjaśnia, że oba polegają
na przepływie elektronów, i
analizuje kierunek przepływu
elektronów)
• R bada doświadczalnie
elektryzowanie ciał przez
indukcję
• R opisuje elektryzowanie ciał
przez indukcję, stosując zasadę
zachowania ładunku
elektrycznego i prawo
Coulomba
• posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów (w tym
popularnonaukowych),
dotyczących m.in.
występowania i wykorzystania
zjawiska elektryzowania ciał,
wykorzystania

• R wskazuje w
otaczającej
rzeczywistości
przykłady
elektryzowania ciał
przez indukcję
• R posługuje się
pojęciem dipola
elektrycznego
• R opisuje wpływ
elektryzowania ciał na
organizm człowieka

Prąd elektryczny

R — treści nadprogramowe
Ocena

niedostateczna
Uczeń:
• nie posługuje się
(intuicyjnie) pojęciem
napięcia elektrycznego
i jego jednostką w
układzie SI
•nie podaje warunków
przepływu prądu
elektrycznego w
obwodzie elektrycznym
• nie posługuje się
pojęciem natężenia
prądu elektrycznego i
jego jednostką w
układzie SI
• nie potrafi wymienić
przyrządów służących
do pomiaru napięcia i
natężenia prądu
elektrycznego
• nie rozróżnia
sposobów łączenia
elementów obwodu
elektrycznego:
szeregowego i
równoległego
• nie stosuje zasady
zachowania ładunku

dopuszczająca
Uczeń:
• posługuje się
(intuicyjnie) pojęciem
napięcia elektrycznego
i jego jednostką w
układzie SI
• podaje warunki
przepływu prądu
elektrycznego w
obwodzie elektrycznym
• posługuje się
pojęciem natężenia
prądu elektrycznego i
jego jednostką w
układzie SI
• wymienia przyrządy
służące do pomiaru
napięcia i natężenia
prądu elektrycznego
• rozróżnia sposoby
łączenia elementów
obwodu elektrycznego:
szeregowy i równoległy
• stosuje zasadę
zachowania ładunku
elektrycznego
• opisuje przebieg i
wynik

dostateczna
Uczeń:
• opisuje przepływ prądu w
przewodnikach jako ruch
elektronów swobodnych,
analizuje kierunek przepływu
elektronów
• wyodrębnia zjawisko
przepływu prądu elektrycznego
z kontekstu
• buduje proste obwody
elektryczne
• podaje definicję natężenia
prądu elektrycznego
• informuje, kiedy natężenie
prądu wynosi 1 A
• wyjaśnia, czym jest obwód
elektryczny, wskazuje: źródło
energii elektrycznej, przewody,
odbiornik energii elektrycznej,
gałąź i węzeł
• rysuje schematy prostych
obwodów elektrycznych
(wymagana jest znajomość
symboli elementów: ogniwa,
żarówki, wyłącznika,
woltomierza, amperomierza)
• buduje według schematu
proste obwody

dobra
Uczeń:
• planuje doświadczenie
związane z budową prostego
obwodu elektrycznego
• rozwiązuje proste zadania
rachunkowe, stosując do
obliczeń związek między
natężeniem prądu, wielkością
ładunku elektrycznego i
czasem; szacuje rząd
wielkości spodziewanego
wyniku, a na tej podstawie
ocenia wartości obliczanych
wielkości fizycznych
• planuje doświadczenie
związane z budową prostych
obwodów elektrycznych oraz
pomiarem natężenia prądu i
napięcia elektrycznego,
wybiera właściwe narzędzia
pomiaru, wskazuje czynniki
istotne i nieistotne dla wyniku
doświadczenia, szacuje rząd
wielkości spodziewanego
wyniku pomiaru
• mierzy natężenie prądu
elektrycznego, włączając
amperomierz do obwodu

bardzo dobra
Uczeń:
• rozwiązuje złożone
zadania rachunkowe z
wykorzystaniem wzoru na
natężenie prądu
elektrycznego
• posługuje się pojęciem
potencjału elektrycznego
jako ilorazu energii
potencjalnej ładunku i
wartości tego ładunku
• wyszukuje, selekcjonuje
i krytycznie analizuje
informacje, np. o
zwierzętach, które potrafią
wytwarzać napięcie
elektryczne, o dorobku
G.R. Kirchhoffa
• R planuje doświadczenie
związane z badaniem
przepływu prądu
elektrycznego przez ciecze
• R wyjaśnia, na czym
polega dysocjacja jonowa i
dlaczego w doświadczeniu
wzrost stężenia roztworu
soli powoduje jaśniejsze
świecenie żarówki

celująca
Uczeń:
• rozwiązuje zadania
rachunkowe
o podwyższonym
stopniu trudności
z zastosowaniem
wiadomości o napięciu
i natężeniu prądu oraz
obwodów
elektrycznych

• wygłosi referat (wraz
z prezentacją)
na temat: „Historia
powstania ogniw
elektrycznych” lub
„Jak powstaje burza”
• wyjaśni, jakie
właściwości (jaką
rezystancję) mają
nadprzewodniki a jakie
półprzewodniki i w
jakich urządzeniach są
stosowane,

• rozwiązuje zadania
rachunkowe
o podwyższonym
stopniu trudności
wykorzystując wzory
na pracę, moc
i energię prądu
elektrycznego, na
łączenie szeregoworównoległe rezystorów.

elektrycznego
• nie potrafi opisać
przebiegu i wyniku
przeprowadzonego
doświadczenia,
wyjaśnić roli użytych
przyrządów i wykonać
schematycznego
rysunku obrazującego
układ
doświadczalny
• nie potrafi odczytać
danych z tabeli; zapisać
danych w formie tabeli
• nie rozpoznaje
zależności rosnącej
oraz proporcjonalności
prostej na podstawie
danych z tabeli lub na
podstawie wykresu;
nie posługuje się
proporcjonalnością
prostą
• nie potrafi przeliczać
podwielokrotności i
wielokrotności(przedro
stki mili-, kilo-); nie
potrafi przeliczać
jednostek czasu
(sekunda, minuta,
godzina)
• nie potrafi wymienić
form energii, na jakie

przeprowadzonego
doświadczenia,
wyjaśnia rolę użytych
przyrządów i wykonuje
schematyczny rysunek
obrazujący układ
doświadczalny
• odczytuje dane z
tabeli; zapisuje dane w
formie tabeli
• rozpoznaje zależność
rosnącą oraz
proporcjonalność prostą
na podstawie danych z
tabeli lub na podstawie
wykresu; posługuje się
proporcjonalnością
prostą
• przelicza
podwielokrotności i
wielokrotności
(przedrostki mili-, kilo); przelicza jednostki
czasu (sekunda, minuta,
godzina)
• wymienia formy
energii, na jakie
zamieniana
jest energia
elektryczna we
wskazanych
urządzeniach, np.
używanych

elektryczne
• formułuje I prawo Kirchhoffa
• rozwiązuje proste zadania
obliczeniowe z
wykorzystaniem I prawa
Kirchhoffa (gdy do węzła
dochodzą trzy przewody)
• R rozróżnia ogniwo, baterię i
akumulator
• wyznacza opór elektryczny
opornika lub żarówki za
pomocą woltomierza i
amperomierza
• formułuje prawo Ohma
• posługuje się pojęciem oporu
elektrycznego i jego jednostką
w układzie SI
• sporządza wykres zależności
natężenia prądu od
przyłożonego napięcia na
podstawie danych z tabeli
(oznaczenie wielkości i skali
na osiach); odczytuje dane z
wykresu
• stosuje prawo Ohma w
prostych obwodach
elektrycznych
• posługuje się tabelami
wielkości fizycznych w celu
wyszukania oporu właściwego
• rozwiązuje proste zadania
obliczeniowe
z wykorzystaniem prawa

szeregowo, oraz napięcie,
włączając woltomierz do
obwodu równolegle; podaje
wyniki z dokładnością do 2-3
cyfr znaczących; przelicza
podwielokrotności
(przedrostki mikro-, mili-)
• rozwiązuje złożone zadania
obliczeniowe z
wykorzystaniem I prawa
Kirchhoffa (gdy do węzła
dochodzi więcej przewodów
niż trzy)
• R demonstruje przepływ
prądu elektrycznego
przez ciecze
• R opisuje przebieg i wynik
doświadczenia związanego z
badaniem przepływ prądu
elektrycznego przez ciecze
• R podaje warunki przepływu
prądu elektrycznego przez
ciecze, wymienia nośniki
prądu elektrycznego w
elektrolicie
• R buduje proste źródło
energii elektrycznej (ogniwo
Volty lub inne)
• R wymienia i opisuje
chemiczne źródła energii
elektrycznej
• posługuje się pojęciem
niepewności pomiarowej

• R wyjaśnia działanie
ogniwa Volty
• R opisuje przepływ prądu
elektrycznego przez gazy
• planuje doświadczenie
związane z wyznaczaniem
oporu elektrycznego
opornika za pomocą
woltomierza i
amperomierza, wskazuje
czynniki istotne i
nieistotne dla wyniku
doświadczenia
• bada zależność oporu
elektrycznego od długości
przewodnika, pola jego
przekroju poprzecznego i
materiału, z jakiego jest on
zbudowany
• rozwiązuje złożone
zadania rachunkowe z
wykorzystaniem prawa
Ohma i zależności między
oporem przewodnika a
jego długością i polem
przekroju poprzecznego
• demonstruje zamianę
energii elektrycznej na
pracę mechaniczną
• R posługuje się pojęciem
sprawności odbiornika
energii elektrycznej,
oblicza sprawność

zamieniana jest energia
elektryczna we
wskazanych
urządzeniach, np.
używanych w
gospodarstwie
domowym
• nie posługuje się
pojęciami pracy i mocy
prądu elektrycznego
• nie potrafi wskazać
niebezpieczeństw
związanych z
użytkowaniem
domowej instalacji
elektrycznej

w gospodarstwie
domowym
• posługuje się
pojęciami pracy i mocy
prądu
elektrycznego
• wskazuje
niebezpieczeństwa
związane
z użytkowaniem
domowej instalacji
elektrycznej

Ohma
• podaje przykłady urządzeń, w
których energia elektryczna
jest zamieniana na inne rodzaje
energii; wymienia te formy
energii
• oblicza pracę i moc prądu
elektrycznego (w jednostkach
układu SI)
• przelicza energię elektryczną
podaną w kilowatogodzinach
na dżule i odwrotnie
• wyznacza moc
żarówki(zasilanej z baterii) za
pomocą woltomierza i
amperomierza
• rozwiązuje proste zadania
obliczeniowe z
wykorzystaniem wzorów na
pracę i moc prądu
elektrycznego
• R oblicza opór zastępczy
dwóch oporników połączonych
szeregowo lub równolegle
• rozwiązując zadania
obliczeniowe, rozróżnia
wielkości dane i szukane,
przelicza podwielokrotności i
wielokrotności (przedrostki
mikro-, mili-, kilo-, mega-),
zapisuje wynik obliczenia
fizycznego jako przybliżony (z
dokładnością do 2-3 cyfr

• wyjaśnia, od czego zależy
opór elektryczny
• posługuje się pojęciem
oporu właściwego
• wymienia rodzaje
oporników
• szacuje rząd wielkości
spodziewanego wyniku, a na
tej podstawie ocenia wartości
obliczanych wielkości
fizycznych
• przedstawia sposoby
wytwarzania energii
elektrycznej i ich znaczenie
dla ochrony
Środowiska przyrodniczego
• opisuje zamianę energii
elektrycznej na energię
(pracę) mechaniczną
• planuje doświadczenie
związane z wyznaczaniem
mocy żarówki (zasilanej z
baterii) za pomocą
woltomierza i amperomierza
• posługując się pojęciami
natężenia i pracy prądu
elektrycznego, wyjaśnia,
kiedy między dwoma
punktami obwodu
elektrycznego panuje
napięcie 1 V
• R posługuje się pojęciem
oporu zastępczego

silniczka prądu stałego
• rozwiązuje złożone
zadania obliczeniowe z
wykorzystaniem wzorów
na pracę i moc prądu
elektrycznego; szacuje
rząd wielkości
spodziewanego wyniku, a
na tej podstawie ocenia
wartości obliczanych
wielkości fizycznych
• buduje według schematu
obwody złożone z
oporników połączonych
szeregowo lub równolegle
• R wyznacza opór
zastępczy dwóch
oporników połączonych
równolegle
• R oblicza opór zastępczy
układu oporników, w
którym występują
połączenia szeregowe
i równoległe

znaczących)
• opisuje zasady bezpiecznego
użytkowania domowej
instalacji elektrycznej
• wyjaśnia rolę bezpiecznika w
domowej instalacji
elektrycznej, wymienia rodzaje
bezpieczników

• R wyznacza opór zastępczy
dwóch oporników
połączonych szeregowo
• R oblicza opór zastępczy
większej liczby oporników
połączonych szeregowo lub
równolegle
• opisuje wpływ prądu
elektrycznego na
organizmy żywe

Magnetyzm
Ocena
niedostateczna
dopuszczająca
dostateczna
dobra
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
• nie potrafi podać
• podaje nazwy
• demonstruje
• planuje doświadczenie
nazw biegunów
biegunów
oddziaływanie biegunów związane z badaniem
magnetycznych
magnetycznych
magnetycznych
oddziaływania między
magnesu trwałego i
magnesu trwałego i • opisuje zasadę działania biegunami magnetycznymi
Ziemi
Ziemi
kompasu
magnesów sztabkowych
• nie potrafi opisać
• opisuje charakter • opisuje oddziaływanie
• R posługuje się pojęciem pola
charakteru
oddziaływania
magnesów na żelazo,
magnetycznego
oddziaływań między między biegunami podaje przykłady
• R przedstawia kształt linii pola
biegunami
magnetycznymi
wykorzystania tego
magnetycznego magnesów
magnetycznymi
magnesów
oddziaływania
sztabkowego i podkowiastego
magnesów
• opisuje zachowanie • wyjaśnia, czym
• planuje doświadczenie
• nie potrafi opisać
igły magnetycznej w charakteryzują się
związane z badaniem działania
zachowania igły
obecności magnesu substancje
prądu płynącego w przewodzie
magnetycznej w
• opisuje działanie ferromagnetyczne,
na igłę magnetyczną
obecności magnesu
przewodnika z
wskazuje przykłady
• określa biegunowość
• nie potrafi opisać
prądem na igłę
ferromagnetyków
magnetyczną przewodnika
działania przewodnika magnetyczną
• demonstruje działanie
kołowego, przez który płynie
z prądem na igłę
• buduje prosty
prądu płynącego w
prąd elektryczny
magnetyczną
elektromagnes
przewodzie na igłę
• R opisuje pole magnetyczne
• nie potrafi zbudować • wskazuje w
magnetyczną (zmiany
wokół i wewnątrz zwojnicy,
prostego
otaczającej
kierunku wychylenia przy przez którą płynie prąd
elektromagnesu
rzeczywistości
zmianie kierunku
elektryczny

bardzo dobra
Uczeń:
• wyjaśnia, na czym polega
magnesowanie
ferromagnetyka, posługując się
pojęciem domen
magnetycznych
• R bada doświadczalnie kształt
linii pola magnetycznego
magnesów sztabkowego i
podkowiastego
• R formułuje definicję 1 A
• R demonstruje i określa
kształt i zwrot linii pola
magnetycznego za pomocą
reguły prawej dłoni
• R posługuje się wzorem na
wartość siły
elektrodynamicznej
• bada doświadczalnie
zachowanie się zwojnicy,
przez którą płynie prąd
elektryczny, w polu
magnetycznym

celująca
Uczeń:
•zaprojektuje i
przeprowadzi
samodzielnie
doświadczenie
wykazujące
istnienie pola
magnetycznego
wokół
przewodnika, przez
który płynie prąd
elektryczny

• zaprojektuje
budowę różnych
przyrządów
(mierników
elektrycznych)
i zademonstruje ich
działanie

•rozwiązuje
zadania o
podwyższonym
stopniu trudności
dotyczące prądu
indukcyjnego i
transformatorów

• nie potrafi wskazać
w otaczającej
rzeczywistości
przykładów
wykorzystania
elektromagnesu
• nie posługuje się
pojęciem siły
elektrodynamicznej
• nie potrafi
przedstawić
przykładów
zastosowania silnika
elektrycznego prądu
stałego

przykłady
wykorzystania
elektromagnesu
• posługuje się
pojęciem siły
elektrodynamicznej
• przedstawia
przykłady
zastosowania silnika
elektrycznego prądu
stałego

przepływu prądu,
zależność wychylenia igły
od pierwotnego jej
ułożenia względem
przewodu), opisuje
przebieg i wynik
doświadczenia, wyjaśnia
rolę użytych przyrządów i
wykonuje schematyczny
rysunek obrazujący układ
doświadczalny
• opisuje (jakościowo)
wzajemne oddziaływanie
przewodników, przez
które płynie prąd
elektryczny
• R zauważa, że wokół
przewodnika, przez który
płynie prąd elektryczny,
istnieje pole magnetyczne
• opisuje działanie
elektromagnesu i rolę
rdzenia w elektromagnesie
• demonstruje działanie
elektromagnesu i rolę
rdzenia w
elektromagnesie, opisuje
przebieg i wynik
doświadczenia, wyjaśnia
rolę użytych przyrządów i
wykonuje schematyczny
rysunek obrazujący układ
doświadczalny, wskazuje

• planuje doświadczenie
związane z demonstracją
działania elektromagnesu
• posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów (w tym
popularnonaukowych),
wyszukuje, selekcjonuje i
krytycznie analizuje informacje
na temat wykorzystania
elektromagnesu
• demonstruje wzajemne
oddziaływanie magnesów z
elektromagnesami
• wyznacza kierunek i zwrot siły
elektrodynamicznej za pomocą
reguły lewej dłoni
• demonstruje działanie silnika
elektrycznego prądu stałego
• R opisuje zjawisko indukcji
elektromagnetycznej
• R określa kierunek prądu
indukcyjnego
• R wyjaśnia, na czym polega
wytwarzanie i przesyłanie
energii elektrycznej
• R wykorzystuje zależność
między ilorazem napięcia na
uzwojeniu wtórnym i napięcia
na uzwojeniu pierwotnym a
ilorazem natężenia prądu w
uzwojeniu pierwotnym i
natężenia prądu w uzwojeniu

• R planuje doświadczenie
związane z badaniem zjawiska
indukcji elektromagnetycznej
• R opisuje działanie prądnicy
prądu przemiennego i
wskazuje przykłady jej
wykorzystania, charakteryzuje
prąd przemienny
• R opisuje budowę i działanie
transformatora, podaje
przykłady zastosowania
transformatora
• R demonstruje działanie
transformatora, bada
doświadczalnie, od czego
zależy iloraz napięcia na
uzwojeniu wtórnym i napięcia
na uzwojeniu pierwotnym;
bada doświadczalnie związek
pomiędzy tym ilorazem a
ilorazem natężenia prądu w
uzwojeniu pierwotnym i
natężenia prądu w uzwojeniu
wtórnym
• R posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów (w tym
popularnonaukowych)
dotyczących odkrycia zjawiska
indukcji elektromagnetycznej,
wyszukuje, selekcjonuje i
krytycznie analizuje
informacje na temat

czynniki istotne i
wtórnym do rozwiązywania
wytwarzania i przesyłania
nieistotne dla wyniku
prostych zadań obliczeniowych energii elektrycznej
doświadczenia
• opisuje przebieg
doświadczenia związanego
z wzajemnym
oddziaływaniem
magnesów z
elektromagnesami,
wyjaśnia rolę użytych
przyrządów, wykonuje
schematyczny rysunek
obrazujący układ
doświadczalny i formułuje
wnioski (od czego zależy
wartość siły
magnetycznej)

Drgania i fale

R – treści nadprogramowe

Stopień niedostateczny

Stopień dopuszczający

Uczeń:
 nie potrafi wskazać w
otaczającej
rzeczywistości
przykładów ruchu
drgającego
 nie potrafi opisać
przebiegu i wyniku
przeprowadzonego
doświadczenia,
wyjaśnić roli użytych
przyrządów i wykonać
schematycznego
rysunku obrazującego
układ doświadczalny
 nie potrafi zastosować
do obliczeń związku
okresu z
częstotliwością drgań,
rozróżnić wielkości
danych i szukanych,
oszacować rzędu
wielkości
spodziewanego
wyniku, a na tej
podstawie ocenić
wartości obliczanych
wielkości fizycznych,
przeliczać
wielokrotności i

Uczeń:
 wskazuje w otaczającej
rzeczywistości
przykłady ruchu
drgającego
 opisuje przebieg i
wynik
przeprowadzonego
doświadczenia,
wyjaśnia rolę użytych
przyrządów i wykonuje
schematyczny rysunek
obrazujący układ
doświadczalny
 stosuje do obliczeń
związek okresu z
częstotliwością drgań,
rozróżnia wielkości
dane i szukane, szacuje
rząd wielkości
spodziewanego
wyniku, a na tej
podstawie ocenia
wartości obliczanych
wielkości fizycznych,
przelicza
wielokrotności i
podwielokrotności
(przedrostki mikro-,
mili-, centy-), przelicza

Stopień dostateczny

Uczeń:
 wyodrębnia ruch drgający z
kontekstu, wskazuje czynniki
istotne i nieistotne dla wyniku
doświadczenia
 wyznacza okres i częstotliwość
drgań ciężarka zawieszonego na
sprężynie oraz okres i
częstotliwość drgań wahadła
matematycznego, mierzy: czas i
długość, posługuje się pojęciem
niepewności pomiarowej
 zapisuje dane w formie tabeli
 posługuje się pojęciami: amplituda
drgań, okres, częstotliwość do
opisu drgań, wskazuje położenie
równowagi drgającego ciała
 wskazuje położenie równowagi
oraz odczytuje amplitudę i okres z
wykresu x(t) dla drgającego ciała
 opisuje mechanizm przekazywania
drgań z jednego punktu ośrodka do
drugiego w przypadku fal na
napiętej linie
 planuje doświadczenie związane z
badaniem ruchu falowego
 posługuje się pojęciami: amplituda,
okres i częstotliwość, prędkość i
długość fali do opisu fal
harmonicznych (mechanicznych)

Stopień dobry

Stopień bardzo
dobry

Uczeń:
Uczeń:
 planuje doświadczenie
 posługuje się
związane z badaniem
informacjami
ruchu drgającego, w
pochodzącymi z
szczególności z
analizy
wyznaczaniem okresu i
przeczytanych
częstotliwości drgań
tekstów (w tym
ciężarka zawieszonego
popularnonauko
na sprężynie oraz okresu wych i
i częstotliwości drgań
internetu)
wahadła
dotyczącymi
matematycznego
pracy zegarów
wahadłowych,
 opisuje ruch ciężarka na
sprężynie i ruch wahadła w szczególności
wykorzystania
matematycznego
w nich
 analizuje przemiany
energii w ruchu ciężarka zależności
częstotliwości
na sprężynie i w ruchu
drgań od
wahadła
długości
matematycznego
R
wahadła i
 odróżnia fale podłużne
zjawiska
od fal poprzecznych,
izochronizmu
wskazując przykłady
R
 Ropisuje
 demonstruje i opisuje
mechanizm
zjawisko rezonansu
rozchodzenia
mechanicznego
 wyszukuje i selekcjonuje się fal
informacje dotyczące fal podłużnych i
poprzecznych
mechanicznych, np.
R
skutków działania fal na  demonstruje i

Stopień celujący

Uczeń:
 rozwiązuje
zadania o
podwyższonym
stopniu trudności
z ruchu
drgającego,
 projektuje i
przeprowadza
doświadczenia
wykazujące: ruch
drgający,
rezonans
mechaniczny
oraz zależność
częstotliwości od
długości wahadła,
 przedstawi
referat na temat:
„Przykłady
powstania
rezonansu
mechanicznego”
wraz z
demonstracją,
ilustracjami
lub filmem
 przedstawi
referat o falach
dźwiękowych
wraz z
demonstracją
różnych

podwielokrotności
(przedrostki mikro-,
mili-, centy-),
przeliczać jednostek
czasu (sekunda,
minuta, godzina),
zapisać wyniku
pomiaru lub obliczenia
fizycznego jako
przybliżonego (z
dokładnością do 2–3
cyfr znaczących)
 nie potrafi wyodrębnić
ruchu falowego (fal
mechanicznych) z
kontekstu, wskazać
czynników istotnych i
nieistotnych dla
wyniku doświadczenia
 nie potrafi
zademonstrować
wytwarzania fal na
sznurze i na
powierzchni wody
 nie potrafi wyodrębnić
fal dźwiękowych z
kontekstu, wskazać
czynników istotnych i
nieistotnych dla
wyniku doświadczenia
 nie potrafi odczytać
danych z tabeli
(diagramu)

jednostki czasu
(sekunda, minuta,
godzina), zapisuje
wynik pomiaru lub
obliczenia fizycznego
jako przybliżony (z
dokładnością do 2–3
cyfr znaczących)
 wyodrębnia ruch
falowy (fale
mechaniczne) z
kontekstu, wskazuje
czynniki istotne i
nieistotne dla wyniku
doświadczenia
 demonstruje
wytwarzanie fal na
sznurze i na
powierzchni wody
 wyodrębnia fale
dźwiękowe z
kontekstu, wskazuje
czynniki istotne i
nieistotne dla wyniku
doświadczenia
 odczytuje dane z tabeli
(diagramu)
 rozpoznaje zależność
rosnącą i malejącą na
podstawie wykresu x(t)
dla drgającego ciała i
wykresów różnych fal
dźwiękowych,

 stosuje do obliczeń związki między
okresem, częstotliwością,
prędkością i długością fali,
rozróżnia wielkości dane i szukane,
szacuje rząd wielkości
spodziewanego wyniku, a na tej
podstawie ocenia wartości
obliczanych wielkości fizycznych,
zapisuje wynik obliczenia
fizycznego jako przybliżony (z
dokładnością do 2–3 cyfr
znaczących)
 opisuje mechanizm wytwarzania
dźwięku w instrumentach
muzycznych, głośnikach itp.
 posługuje się pojęciami: amplituda,
okres i częstotliwość, prędkość i
długość fali do opisu fal
dźwiękowych
 wytwarza dźwięk o większej i
mniejszej częstotliwości niż
częstotliwość danego dźwięku za
pomocą dowolnego drgającego
przedmiotu lub instrumentu
muzycznego
 posługuje się pojęciami: wysokość i
głośność dźwięku, podaje
wielkości fizyczne, od których
zależą wysokość i głośność
dźwięku
 wykazuje na przykładach, że w
życiu człowieka dźwięki spełniają
różne role i mają różnoraki

morzu lub oceanie lub
R
skutków rezonansu
mechanicznego
 opisuje mechanizm
przekazywania drgań z
jednego punktu ośrodka
do drugiego w
przypadku fal
dźwiękowych w
powietrzu
 planuje doświadczenie
związane z badaniem
cech fal dźwiękowych, w
szczególności z
badaniem zależności
wysokości i głośności
dźwięku od
częstotliwości i
amplitudy drgań źródła
tego dźwięku
 przedstawia skutki
oddziaływania hałasu i
drgań na organizm
człowieka oraz sposoby
ich łagodzenia
 Rrozróżnia zjawiska echa
i pogłosu
 opisuje zjawisko
powstawania fal
elektromagnetycznych
 posługuje się
informacjami
pochodzącymi z analizy

opisuje
zjawiska:
odbicia,
załamania,
dyfrakcji i
interferencji fal,
podaje
przykłady
występowania
tych zjawisk w
przyrodzie
 Rposługuje się
pojęciem barwy
dźwięku
 Rdemonstruje i
opisuje
zjawisko
rezonansu
akustycznego,
podaje
przykłady
skutków tego
zjawiska
 Rdemonstruje
drgania
elektryczne
 Rwyjaśnia
wpływ fal
elektromagnety
cznych o bardzo
dużej
częstotliwości
(np.

dźwięków (źródła
dźwięku,
wysokość, barwa,
natężenie )
i instrumentów
muzycznych

 nie potrafi rozpoznać
zależności rosnącej i
malejącej na podstawie
wykresu x(t) dla
drgającego ciała i
wykresów różnych fal
dźwiękowych, wskazać
wielkości maksymalnej
i minimalnej
 nie potrafi nazwać
rodzajów fal
elektromagnetycznych

wskazuje wielkość
charakter
maksymalną i
 rozróżnia dźwięki, infradźwięki i
minimalną
ultradźwięki, posługuje się
 nazywa rodzaje fal
pojęciami infradźwięki i
elektromagnetycznych
ultradźwięki, wskazuje zagrożenia
ze strony infradźwięków oraz
przykłady wykorzystania
ultradźwięków
 porównuje (wymienia cechy
wspólne i różnice) mechanizmy
rozchodzenia się fal
mechanicznych i
elektromagnetycznych
 podaje i opisuje przykłady
zastosowania fal
elektromagnetycznych (np. w
telekomunikacji)

przeczytanych tekstów
promieniowania
(w tym
nadfioletowego
popularnonaukowych),
i
m.in. dotyczących
rentgenowskieg
dźwięków,
o) na organizm
infradźwięków i
człowieka
ultradźwięków oraz
 Rrozwiązuje
wykorzystywania fal
złożone zadania
elektromagnetycznych w obliczeniowe z
różnych dziedzinach
zastosowaniem
życia, a także zagrożeń
zależności i
dla człowieka
wzorów
stwarzanych przez
dotyczących
niektóre fale
drgań i fal
elektromagnetyczne

Optyka

R – treści nadprogramowe

Stopień niedostateczny

Stopień dopuszczający

Uczeń:
 nie potrafi wymienić i
sklasyfikować źródeł
światła, podać
przykładów
 nie potrafi odczytać
danych z tabeli
(prędkość światła w
danym ośrodku)
 nie potrafi wskazać w

Uczeń:
 wymienia i
klasyfikuje źródła
światła, podaje
przykłady
 odczytuje dane z
tabeli (prędkość
światła w danym
ośrodku)
 wskazuje w

Stopień dostateczny

Uczeń:
 porównuje (wymienia cechy
wspólne i różnice) mechanizmy
rozchodzenia się fal
mechanicznych i
elektromagnetycznych
 podaje przybliżoną wartość
prędkości światła w próżni,
wskazuje prędkość światła jako
maksymalną prędkość przepływu

Stopień dobry

Stopień bardzo
dobry

Stopień
celujący

Uczeń:
 planuje doświadczenie
związane z badaniem
rozchodzenia się światła
 wyjaśnia powstawanie
obszarów cienia i półcienia
za pomocą prostoliniowego
rozchodzenia się światła w
ośrodku jednorodnym
 opisuje zjawisko zaćmienia

Uczeń:
 Ropisuje zjawiska
dyfrakcji i
interferencji
światła, wskazuje
w otaczającej
rzeczywistości
przykłady
występowania
tych zjawisk

Uczeń:
• przygotuje i
przedstawi
referat na
temat: Historia
badań nad
promieniowani
em
elektromagnet
ycznym” lub
„Wysyłanie i

otaczającej
rzeczywistości
przykładów
prostoliniowego
rozchodzenia się
światła
 nie potrafi
zademonstrować
doświadczalnie
zjawiska rozproszenia
światła
 nie potrafi opisać
przebiegu i wyniku
przeprowadzonego
doświadczenia,
wyjaśnić roli użytych
przyrządów i wykonać
schematycznego
rysunku obrazującego
układ doświadczalny
 nie potrafi wymienić i
rozróżnić rodzajów
zwierciadeł, wskazać
w otoczeniu
przykładów różnych
rodzajów zwierciadeł
 nie potrafi badać
doświadczalnie
skupiania równoległej
wiązki światła za
pomocą zwierciadła
kulistego wklęsłego
 nie potrafi

otaczającej
rzeczywistości
przykłady
prostoliniowego
rozchodzenia się
światła
 demonstruje
doświadczalnie
zjawisko
rozproszenia światła
 opisuje przebieg i
wynik
przeprowadzonego
doświadczenia,
wyjaśnia rolę
użytych przyrządów
i wykonuje
schematyczny
rysunek obrazujący
układ
doświadczalny
 wymienia i
rozróżnia rodzaje
zwierciadeł,
wskazuje w
otoczeniu przykłady
różnych rodzajów
zwierciadeł
 bada doświadczalnie
skupianie
równoległej wiązki
światła za pomocą
zwierciadła

informacji
 bada doświadczalnie
rozchodzenie się światła
 opisuje właściwości światła,
posługuje się pojęciami: promień
optyczny, ośrodek optyczny,
ośrodek optycznie jednorodny
 stosuje do obliczeń związek
między długością i
częstotliwością fali: rozróżnia
wielkości dane i szukane, szacuje
rząd wielkości spodziewanego
wyniku i ocenia na tej podstawie
wartości obliczanych wielkości
fizycznych, przelicza
wielokrotności i
podwielokrotności (przedrostki
mikro-, mili-, centy-); przelicza
jednostki czasu (sekunda, minuta,
godzina), zapisuje wynik pomiaru
lub obliczenia fizycznego jako
przybliżony (z dokładnością do
2–3 cyfr znaczących)
 demonstruje zjawiska cienia i
półcienia, wyodrębnia zjawiska z
kontekstu
 formułuje prawo odbicia,
posługując się pojęciami: kąt
padania, kąt odbicia
 opisuje zjawiska: odbicia i
rozproszenia światła, podaje
przykłady ich występowania i
wykorzystania

Słońca i Księżyca
 Rbada zjawiska dyfrakcji i
interferencji światła,
wyodrębnia je z kontekstu,
wskazuje czynniki istotne i
nieistotne dla wyniku
doświadczenia
 Rwyszukuje i selekcjonuje
informacje dotyczące
występowania zjawisk
dyfrakcji i interferencji
światła w przyrodzie i życiu
codziennym, a także
ewolucji poglądów na temat
natury światła
 opisuje skupianie promieni
w zwierciadle kulistym
wklęsłym, posługując się
pojęciami ogniska i
ogniskowej oraz wzorem
opisującym zależność
między ogniskową a
promieniem krzywizny
zwierciadła kulistego
 Rdemonstruje rozproszenie
równoległej wiązki światła
na zwierciadle kulistym
wypukłym, posługuje się
pojęciem ogniska
pozornego
 posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów (w

odbiór fal
 Ropisuje zjawisko
elektromagnet
fotoelektryczne,
ycznych”,
podaje przykłady
„Laser
jego
i jego
zastosowania
zastosowanie”,
 Rwyjaśnia,
"Historia
dlaczego
badań
mówimy, że
związanych z
światło ma
wyznaczeniem
dwoistą naturę
prędkości
R
światła”,
 rysuje
„Fotokomórka
konstrukcyjnie
i jej
obrazy
zastosowanie"
wytworzone
wraz z
przez zwierciadła
prezentacją
wklęsłe
własnoręcznie
 posługuje się
wykonanych
informacjami
szkiców,
pochodzącymi z
plansz i
schematów
analizy
• wyjaśni, kim
przeczytanych
byli: M.
tekstów (w tym
Planck, J. C.
popularnonaukow
Maxwell, W.
ych, z internetu)
C. Roentgen,
dotyczącymi
H. R. Hertz,
źródeł i
G. Marconi,
właściwości
A. G. Bell, Ch.
światła, zasad
Huygens i T.
ochrony narządu
Young
wzroku,
• rozwiązuje
zadania o
wykorzystania
podwyższony
światłowodów,
m stopniu
laserów i
trudności z

zademonstrować
kulistego wklęsłego
zjawiska załamania
 demonstruje
światła (zmiany kąta
zjawisko załamania
załamania przy
światła (zmiany kąta
zmianie kąta podania – załamania przy
jakościowo)
zmianie kąta
 nie potrafi opisać
podania –
(jakościowo) biegu
jakościowo)
promieni przy
 opisuje (jakościowo)
przejściu światła z
bieg promieni przy
ośrodka rzadszego do
przejściu światła z
ośrodka gęstszego
ośrodka rzadszego
optycznie i odwrotnie,
do ośrodka
posługując się
gęstszego optycznie
pojęciem kąta
i odwrotnie,
załamania
posługując się
 nie potrafi wymienić i
pojęciem kąta
rozróżnić rodzajów
załamania
soczewek
 wymienia i
rozróżnia rodzaje
soczewek

 wyjaśnia powstawanie obrazu
pozornego w zwierciadle płaskim,
wykorzystując prawo odbicia
 rysuje konstrukcyjnie obrazy
wytworzone przez zwierciadła
wklęsłe
 określa cechy obrazów
wytworzone przez zwierciadła
wklęsłe, posługuje się pojęciem
powiększenia obrazu, rozróżnia
obrazy rzeczywiste i pozorne oraz
odwrócone i proste
 rozwiązuje zadania rachunkowe z
zastosowaniem wzoru na
powiększenie obrazu, zapisuje
wielkości dane i szukane
 wskazuje w otaczającej
rzeczywistości przykłady
załamania światła, wyodrębnia
zjawisko załamania światła z
kontekstu, wskazuje czynniki
istotne i nieistotne dla wyniku
doświadczenia
 planuje doświadczenie związane
z badaniem przejścia światła z
ośrodka rzadszego do ośrodka
gęstszego optycznie i odwrotnie
 demonstruje i opisuje zjawisko
rozszczepienia światła za pomocą
pryzmatu
 opisuje światło białe jako
mieszaninę barw, a światło lasera
– jako światło jednobarwne

tym popularnonaukowych,
z internetu) dotyczącymi
zjawisk odbicia i
rozproszenia światła, m.in.
wskazuje przykłady
wykorzystania zwierciadeł
w różnych dziedzinach
życia
 Rformułuje prawo
załamania światła
 opisuje zjawisko
całkowitego wewnętrznego
odbicia, podaje przykłady
jego zastosowania
 Rrozwiązuje zadania
rachunkowe z
zastosowaniem prawa
załamania światła
 planuje i demonstruje
doświadczenie związane z
badaniem biegu promieni
przechodzących przez
soczewkę skupiającą i
wyznaczaniem jej
ogniskowej
 planuje doświadczenie
związane z wytwarzaniem
za pomocą soczewki
skupiającej ostrego obrazu
przedmiotu na ekranie
 rysuje konstrukcyjnie
obrazy wytworzone przez
soczewki, rozróżnia obrazy

zakresu
pryzmatów,
odbicia,
powstawania
załamania i
tęczy
rozszczepienia
 Rrozwiązuje
światła, z
zadania,
wykorzystanie
korzystając z
m wiedzy o
wzorów na
soczewkach
powiększenie i
• zaprojektuje i
zdolność
przedstawi
skupiającą oraz
referat
dotyczący
rysując
zasady
konstrukcyjnie
działania
obraz
złożonych
wytworzony
przyrządów
przez soczewkę
optycznych,
 Rwymienia i
takich jak
opisuje różne
aparat
przyrządy
fotograficzny,
optyczne
rzutnik oraz
(mikroskop, lupa,
zaprezentuje
luneta itd.)
działanie tych
R
przyrządów,
 rozwiązuje
•
zaprojektuje i
zadania
przedstawi
rachunkowe z
referat
zastosowaniem
dotyczący
wzoru na
zjawisk
zdolność
optycznych
skupiającą układu
powstających
soczewek, np.
w przyrodzie
szkieł
okularowych i
oka

 opisuje bieg promieni
przechodzących przez soczewkę
skupiającą (biegnących
równolegle do osi optycznej),
posługując się pojęciami ogniska,
ogniskowej i zdolności
skupiającej soczewki
 wytwarza za pomocą soczewki
skupiającej ostry obraz
przedmiotu na ekranie, dobierając
doświadczalnie położenie
soczewki i przedmiotu
 opisuje powstawanie obrazów w
oku ludzkim, wyjaśnia pojęcia
krótkowzroczności i
dalekowzroczności oraz opisuje
rolę soczewek w ich korygowaniu
 odczytuje dane z tabeli i zapisuje
dane w formie tabeli, posługuje
się pojęciem niepewności
pomiarowej, zapisuje wynik
pomiaru lub obliczenia
fizycznego jako przybliżony (z
dokładnością do 2–3 cyfr
znaczących)

rzeczywiste, pozorne,
proste, odwrócone,
powiększone, pomniejszone
 posługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów (w
tym popularnonaukowych,
z internetu), m.in.
dotyczącymi narządu
wzroku i korygowania
zaburzeń widzenia
 Ropisuje przykłady zjawisk
optycznych w przyrodzie
 Rposługuje się informacjami
pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów (w
tym popularnonaukowych,
z internetu), m.in. opisuje
przykłady wykorzystania
przyrządów optycznych w
różnych dziedzinach życia

