Szkoła Podstawowa nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Siedlcach

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE
FIZYKA

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:



informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;



udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;



udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;



motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;



dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;



umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 bieżące;
 klasyfikacyjne:
śródroczne i roczne;
końcowe (na zakończenie nauki w szkole podstawowej).
Oceny (bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, klasyfikacyjne roczne i końcowe) uzyskane
w trakcie nauki:





są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów);



Oceną negatywną (bieżącą, klasyfikacyjną śródroczną, klasyfikacyjną roczną i końcową)
jest ocena ustalona w stopniu – niedostateczny (1).

połączone z informacją zwrotną;
Pozytywne oceny (bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, klasyfikacyjne roczne i końcowe)
to oceny ustalone w stopniach: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3),
dopuszczający (2).

W ocenianiu bieżącym oraz klasyfikacji śródrocznej dopuszcza się stosowanie znaków + (plus) i
– (minus) z wyłączeniem ocen 1- i 6+. Znak + (plus) przy ocenie oznacza, że wiedza ucznia
wykracza poza wystawioną ocenę, zaś znak – (minus), że wiedza ucznia powinna zostać
uzupełniona.

Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe wpisuje się do dziennika elektronicznego cyfrowo.

Skala procentowo - punktowa oceniania prac pisemnych (sprawdzianów, prac
klasowych, kartkówek) z fizyki dla klas VII-VIII przedstawia się następująco

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Procent punktów

niedostateczny

1

27 % i poniżej

niedostateczny plus

1+

28-30 %

dopuszczający minus

2-

31-37 %

dopuszczający

2

38-43 %

dopuszczający plus

2+

44-50 %

dostateczny minus

3-

51-58 %

dostateczny

3

59-67 %

dostateczny plus

3+

68-75 %

dobry minus

4-

76-80 %

dobry

4

81-85 %

dobry plus

4+

86-90 %

bardzo dobry minus

5-

91-93 %

bardzo dobry

5

94-95 %

bardzo dobry plus

5+

96-97 %

celujący minus

6-

98-99 %

celujący

6

100%

W klasach w których fizyka realizowana jest 2 godz./tyg., ocenę śródroczną i roczną
wystawiamy z co najmniej 6 ocen cząstkowych w semestrze (w tym minimum 2 oceny z
prac klasowych).
W przypadku ucznia objętego nauczaniem indywidualnym dopuszcza się mniejszą liczbę ocen
cząstkowych.
Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Ocena klasyfikacyjna roczna wystawiana jest w oparciu o obie oceny semestralne.
Uczeń może poprawiać każdą ocenę ze sprawdzianu lub pracy klasowej z wyłączeniem oceny
bardzo dobrej, a inne oceny otrzymane w danym semestrze w zależności od liczby godzin danego
przedmiotu w tygodniu. Przy 2 godzinach fizyki tygodniowo uczeń może poprawić 2 inne oceny
(niż ze sprawdzianu, czy pracy klasowej) po ustaleniu z nauczycielem terminu, formy poprawy i
rodzaju oceny, zgodnie z zasadami określonymi w PZO
Każdą ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika elektronicznego (funkcja POPRAW, ocena
pierwotna i ocena uzyskana w wyniku poprawy znajdą się w nawiasie kwadratowym).
Uczeń poprawia daną ocenę tylko raz.
Ocenie podlegają:

1.
2.
3.
4.
5.

wiadomości ucznia w danym okresie, semestrze, roku,
umiejętności,
poprawne posługiwanie się językiem fizycznym,
aktywność na zajęciach lekcyjnych,
aktywność pozalekcyjna.

Uczeń może być oceniony za:



odpowiedź ustną:

Wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnych obejmują materiał z trzech ostatnich
lekcji.
Krótkie wypowiedzi ustne lub dużą aktywność w czasie lekcji nauczyciel zaznacza znakiem
plus (+).
W klasach uczących się fizyki 1 godz. lub 2 godz. w tygodniu trzy plusy są równoznaczne z
oceną bardzo dobrą.
Za brak pracy na lekcji lub brak pracy domowej uczeń otrzymuje minus(-). ; trzy minusy są
równoznaczne z oceną niedostateczną.
Uczeń może być w semestrze 2 razy nieprzygotowany do lekcji przy 2 godzinach fizyki w
tygodniu.
Nieprzygotowanie musi zostać zgłoszone na początku zajęć.
„Nieprzygotowanie do lekcji” oznacza nieprzyswojenie wiadomości z trzech ostatnich zajęć
lekcyjnych.
Nauczyciel odnotowuje ten fakt , nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.
Niezgłoszone przed lekcją nieprzygotowanie ucznia pociąga za sobą wpisanie oceny
niedostatecznej.

„Szczęśliwy numerek” zwalnia tylko z odpowiedzi ustnej, natomiast nie zwalnia z odpowiedzi
ustnej na lekcji powtórzeniowej i zapowiedzianej pracy pisemnej.
Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone na miesiąc przed radą klasyfikacyjną (szczęśliwe
numerki, nieprzygotowania).



odpowiedź pisemną:



prace klasowe;
kartkówki.

Prace klasowe są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. Jednocześnie jest omówiony ich
zakres i kryteria wymagań.
Kartkówka, trwająca nie dłużej niż 15 minut, nie musi być zapowiadana. Nie zapowiadana
kartkówka obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji.
Prace pisemne są obowiązkowe.
Uczeń nieobecny na pracy pisemnej uzgadnia z nauczycielem termin i sposób jej zaliczenia, nie
później niż w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń uchyla się od zaliczenia
zaległego sprawdzianu w ustalonym terminie, zostanie zobowiązany do jego napisania na
najbliżej lekcji. Wtedy sprawdzian będzie oceniany zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie.
Jeżeli uczeń nic nie napisze, to otrzyma ocenę niedostateczną.
W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp., termin zostaje
ponownie uzgodniony z klasą (przy czym nie obowiązuje tygodniowe wyprzedzenie).
Każdą ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika elektronicznego (funkcja POPRAW, ocena
pierwotna i ocena uzyskana w wyniku poprawy znajdą się w nawiasie kwadratowym).
W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela pracy niesamodzielnej podczas pisania pracy
klasowej lub kartkówki, przeszkadzania innym poprzez głośną rozmowę, zadawanie innym pytań
lub próby udzielania odpowiedzi na głos, uczniowi zostaje przerwane dalsze pisanie pracy.
Konsekwencją dla ucznia jest otrzymanie oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy.
Termin oddawania sprawdzianów i innych prac pisemnych uczniów nauczyciel uzgadnia
z uczniami, ale nie może on przekroczyć trzech tygodni.
Sprawdzone i ocenione prace klasowe nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.
Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) u nauczyciela.



zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń:





ilość i jakość notatek z lekcji oraz prac domowych;
estetykę;
systematyczność;

Uczeń w przypadku nieobecności w szkole powinien uzupełnić zeszyt przedmiotowy i zeszyt
ćwiczeń w terminie 7 dni od dnia powrotu do szkoły.



prace domowe:





realizację kryteriów określonych przez nauczyciela;
samodzielność i twórczość;
włożony wkład pracy;
estetykę.

Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie
rzadziej niż dwa razy w semestrze .
Za brak pracy domowej / brak pracy na lekcji uczeń otrzymuje minus.



prace projektowe:



zrealizowanie kryteriów określonych w instrukcji;
umiejętność wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł;
kreatywność;
włożony wkład pracy;
umiejętność prezentacji efektów pracy.






Uczeń może za pracę projektową otrzymać ocenę celującą, jeśli została ona wykonana
bezbłędnie, spełnia wszystkie kryteria podane w instrukcji oraz zawiera treści wykraczające
poza program dla danego etapu kształcenia.



prace dodatkowe:


uczeń może wykonać pracę zadaną przez nauczyciela dodatkowo i otrzyma za nią
ocenę celującą, jeśli praca wykonana jest bezbłędnie i wykracza poza treści
programowe lub ocenę odpowiednio niższą zgodną z wymaganiami
programowymi;



uczeń może wykonać pracę dodatkową na zaproponowany przez siebie temat,
który zostanie zaakceptowany przez nauczyciela.

Ustala się następującą ważność różnych form aktywności ucznia na lekcjach fizyki: praca
klasowa, kartkówka, odpowiedź ustna, praca domowa, aktywność na zajęciach, inne (np.
plakat, projekt, referat). Oceny za dodatkowe prace są ocenami wspierającymi.
Ustala się następującą
elektronicznego:










kolorystykę

kategorii

ocen

wpisywanych

do

dziennika

sprawdzian, praca klasowa – kolor czerwony;
kartkówki – kolor zielony;
odpowiedź ustna – niebieski;
praca domowa – khaki;
aktywność – fiolet;
zeszyt ćwiczeń – różowy;
prace dodatkowe (projekty, konkursy, plakaty) – pomarańczowy;
zeszyt przedmiotowy – szary;
praca w grupie – jasnozielony.

W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej przez rodziców, terminy sprawdzenia
wiadomości są uzgadniane z nauczycielem. Uczeń otrzymuje określony limit czasu na
uzupełnienie braków. Uczeń nie może być zwolniony z opanowania niektórych partii materiału.
Uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału może zwrócić się do nauczyciela w celu
ustalenia formy wyrównania braków lub pokonania trudności.
Uczniowie z opinią lub orzeczeniem z poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej mają prawo wyboru formy sprawdzania wiadomości z ostatniej lekcji –
sprawdzian pisemny lub odpowiedź ustna (zgodnie z zaleceniami z opinii lub orzeczenia
poradni psychologiczno - pedagogicznej).
Nauczyciel ma obowiązek indywidualizować pracę na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych, zarówno z uczniem posiadającym opinię bądź orzeczenie poradni
psychologiczno - pedagogicznej, jak również z uczniem nieposiadającym opinii bądź
orzeczenia, ale objętym pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole, na podstawie ustaleń
zawartych w planie działań wspierających.
Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach i postępach:



Wymagania z przedmiotu w zakresie wiadomości i umiejętności są uczniom
przedstawiane na bieżąco, na lekcjach.



Oceny zdobywane przez uczniów są odnotowywane na bieżąco w dzienniku
elektronicznym oraz mogą być wpisane do zeszytu przedmiotowego na prośbę uczniów
lub jego rodziców (prawnych opiekunów).



Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni
nauczyciele są zobowiązani do wpisania w dzienniku elektronicznym grożących ocen
niedostatecznych.



Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów i ich rodziców
(prawnych opiekunów) o propozycjach ocen śródrocznych i rocznych poprzez wpisanie
ich do dziennika elektronicznego.



Zaproponowana na dwa tygodnie przed klasyfikacją ocena nie jest ostateczna.



Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są
zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
o wystawionych ocenach poprzez wpisanie ich do dziennika elektronicznego.

Formy i metody dostosowania wymagań dla uczniów ze specyficznymi trudnościami
w nauce oraz obniżonymi możliwościami edukacyjnymi.
1. Uczniowie z dysleksją rozwojową:
- indywidualizowanie kryteriów prac pisemnych,

-

stosowanie prostych, jasnych instrukcji, kilkakrotnie powtarzamy polecenia,
zmniejszenie liczby zadań,
wzmacnianie pozytywnych zachowań, ocenianie nawet najmniejszych osiągnięć,
wydłużenie limitu czasowego podczas prac samodzielnych,
dawanie możliwości ustnego zaliczania sprawdzianów i kartkówek.

2. Uczniowie z dysgrafią i dysortografią:

-

dawanie możliwość ustnego zaliczania sprawdzianów i kartkówek.

-

mobilizowanie do kontynuowania pracy samokształceniowej nad utrwaleniem
reguł ortograficznych,

-

uwzględnianie głównie wartości merytoryczne prac pisemnych,
indywidualizowanie kryteriów oceny,
wydłużanie limitów czasowych przewidzianych na opracowanie wypowiedzi
pisemnych,

umożliwienie pisanie literami drukowanymi lub na komputerze

3. Uczniowie z deficytem funkcji percepcyjno-motorycznych:

-

więcej czasu na przyswojenie nowych wiadomości,
stosowanie pytań naprowadzających podczas odpowiedzi ustnych,

-

wydłużanie limitu czasowego podczas samodzielnych prac,
zmniejszenie liczby zadań,
wykorzystywanie obrazów, modeli, tablic, diagramów,
ocenianie i zauważanie nawet najmniejszych osiągnięć ucznia.

4. Uczniowie, u których stwierdzono wolniejsze tempo pracy:

-

stosowanie krótszych zadań i zmniejszanie ich ilości,
wydłużamy limitu czasowego podczas prac samodzielnych,
stosujemy zadań do wypełniania,
wykorzystywanie tabel, planszy, modeli,
stosowanie pomocniczych pytań.

5. Uczniowie z deficytem funkcji wzrokowo – słuchowej:

-

umożliwienie uczniom siedzenia w pierwszej ławce,
wykorzystywanie obrazów, tabel, modeli,
kilkukrotne powtarzanie jasnych i prostych instrukcji.

6. Uczniowie z wadą wymowy:

-

umożliwienie uczniom odpowiedzi ustnej po zakończeniu lekcji,
ograniczenie głośnego czytanie ucznia na lekcji,
wzmacnianie pozytywnych zachowań,
ocenianie drobnych postępów w nauce.

7. Uczniowie z obniżoną pamięcią trwałą:

-

unikanie „wyrywania” ucznia do odpowiedzi,

-

pomaganie w redagowaniu planu pracy związanego z danym obszarem
tematycznym,

-

informowanie ucznia o terminie odpowiedzi ustnych i zakresie obowiązującego
materiału,

stosowanie pytań dodatkowych podczas odpowiedzi ustnych,
dawanie więcej czasu na przyswojenie nowych wiadomości,
ograniczanie zakres materiału do jednorazowego opanowania,
wykorzystywanie obrazów, tabel, planszy,
wzmacnianie pozytywnych zachowań, zauważanie najmniejszych postępów w
nauce

Wymagania na poszczególne oceny
Klasa 7
1. Wykonujemy pomiary
Temat według programu

Wymagania konieczne
(dopuszczająca)

Uczeń:
1.1. Wielkości fizyczne,
• wymienia przyrządy, za pomocą których
które mierzysz na co dzień mierzymy długość, temperaturę, czas,
szybkość i masę
• mierzy długość, temperaturę, czas,
szybkość i masę
• wymienia jednostki mierzonych
wielkości
• podaje zakres pomiarowy przyrządu

1.2. Pomiar wartości siły
ciężkości

Wymagania podstawowe
(dostateczna)

Uczeń:
• odczytuje najmniejszą działkę
przyrządu i podaje dokładność
przyrządu
• dobiera do danego pomiaru przyrząd o
odpowiednim zakresie i dokładności
• oblicza wartość najbardziej zbliżoną do
rzeczywistej wartości mierzonej
wielkości, jako średnią arytmetyczną
wyników
• przelicza jednostki długości, czasu i masy

Wymagania rozszerzone
(dobra)

Uczeń:
• zapisuje różnice między wartością
końcową i początkowa wielkości fizycznej
(np. ∆l )
• wyjaśnia, co to znaczy wyzerować
przyrząd pomiarowy
• opisuje doświadczenie Celsjusza
i objaśnia utworzoną przez niego skalę
temperatur

Wymagania dopełniające
(b. dobra i celująca)

Uczeń:
• wyjaśnia na przykładach przyczyny
występowania niepewności
pomiarowych
• posługuje się wagą laboratoryjną
• wyjaśnia na przykładzie znaczenie
pojęcia względności
• oblicza niepewność pomiarową i
zapisuje wynik wraz z niepewnością

• mierzy wartość siły w niutonach za
pomocą siłomierza
• oblicza wartość ciężaru posługując się
wzorem Fc = mg

• wykazuje doświadczalnie, że wartość siły • podaje cechy wielkości wektorowej
• rysuje wektor obrazujący siłę o zadanej
ciężkości jest wprost proporcjonalna do • przekształca wzór Fc = mg i oblicza
wartości (przyjmując odpowiednią
masy ciała
jednostkę)
masę ciała, znając wartość jego ciężaru
• uzasadnia potrzebę wprowadzenia siły
• podaje przykłady skutków działania siły
jako wielkości wektorowej
ciężkości
• podaje źródło siły ciężkości i poprawnie
zaczepia wektor do ciała, na które
działa siła ciężkości

1.3. Wyznaczanie gęstości • odczytuje gęstość substancji z tabeli
substancji
• mierzy objętość ciał o nieregularnych
kształtach za pomocą menzurki

m
• wyznacza doświadczalnie gęstość ciała
• przekształca wzór d =
i oblicza
stałego o regularnych kształtach
V
każdą z wielkości fizycznych w tym
• oblicza gęstość substancji ze wzoru
wzorze
m
d=
•
wyznacza
doświadczalnie gęstość
V
cieczy
• szacuje niepewności pomiarowe przy
pomiarach masy i objętości

• odróżnia mierzenie wielkości fizycznej
od jej wyznaczania, czyli pomiaru
pośredniego

• przelicza gęstość wyrażoną w kg/m3 na
g/cm3 i na odwrót

1.4. Pomiar ciśnienia

• wykazuje, że skutek
 nacisku na podłoże, • oblicza ciśnienie za pomocą wzoru
ciała o ciężarze Fc zależy od wielkości
F
p=
powierzchni zetknięcia ciała z podłożem
S
• podaje jednostkę ciśnienia i jej
• przelicza jednostki ciśnienia
wielokrotności
• mierzy ciśnienie w oponie samochodowej
• mierzy ciśnienie atmosferyczne za
pomocą barometru

1.5. Sporządzamy wykresy • na przykładach wyjaśnia znaczenie
pojęcia „zależność jednej wielkości
fizycznej od drugiej

• wyznacza doświadczalnie ciśnienie
F
i oblicza każdą
atmosferyczne za pomocą strzykawki
S
i siłomierza
z wielkości występujących w tym wzorze
• opisuje zależność ciśnienia
atmosferycznego od wysokości nad
poziomem morza
• rozpoznaje w swoim otoczeniu
zjawiska, w których istotną rolę
odgrywa ciśnienie atmosferyczne
i urządzenia, do działania których jest
ono niezbędne
• przekształca wzór p =

• na podstawie wyników zgromadzonych w • wykazuje, że jeśli dwie wielkości są do • wyciąga wnioski o wartościach wielkości
tabeli sporządza samodzielnie wykres
siebie wprost proporcjonalne, to
fizycznych na podstawie kąta nachylenia
zależności jednej wielkości fizycznej od
wykres zależności jednej od drugiej jest wykresu do osi poziomej
drugiej
półprostą wychodzącą z początku
układu osi

2. Niektóre właściwości fizyczne ciał
Temat według programu

Wymagania konieczne
(dopuszczająca)

Wymagania podstawowe
(dostateczna)

Wymagania rozszerzone
(dobra)

Uczeń:
• wymienia stany skupienia ciał i podaje
ich przykłady
• podaje przykłady ciał kruchych,
sprężystych i plastycznych

Uczeń:
• opisuje stałość objętości i nieściśliwość
cieczy
• wykazuje doświadczalnie ściśliwość
gazów

2.2. Zmiany stanów
skupienia ciał

• podaje przykłady topnienia,
krzepnięcia, parowania, skraplania,
sublimacji i resublimacji
• podaje temperatury krzepnięcia
i wrzenia wody
• odczytuje z tabeli temperatury
topnienia i wrzenia

• wymienia i opisuje zmiany stanów
• opisuje zależność szybkości parowania
skupienia ciał
od temperatury
• odróżnia wodę w stanie gazowym (jako • demonstruje zjawiska topnienia,
niewidoczną) od mgły i chmur
wrzenia i skraplania

2.3. Rozszerzalność
temperaturowa ciał

• podaje przykłady rozszerzalności
temperaturowej w życiu codziennym
i technice

• wyjaśnia zachowanie taśmy
• podaje przykłady rozszerzalności
bimetalicznej podczas jej ogrzewania
temperaturowej ciał stałych, cieczy i
gazów
• wymienia zastosowania praktyczne
• opisuje anomalną rozszerzalność wody i
taśmy bimetalicznej

2.1. Trzy stany skupienia
ciał

Wymagania dopełniające
(b. dobra i celująca)

Uczeń:
Uczeń:
• wykazuje doświadczalnie zachowanie
• opisuje właściwości plazmy
objętości ciała stałego przy zmianie jego
kształtu
• podaje przykłady zmian właściwości ciał
spowodowanych zmianą temperatury

• opisuje zależność temperatury wrzenia
od ciśnienia
• wyjaśnia przyczyny skraplania pary
wodnej zawartej w powietrzu, np. na
okularach, szklankach i potwierdza to
doświadczalnie
• opisuje zmiany objętości ciał podczas
topnienia i krzepnięcia
• za pomocą symboli ∆l i ∆t lub ∆V
i ∆t zapisuje fakt, że przyrost długości
drutów lub objętości cieczy jest wprost
proporcjonalny do przyrostu

jej znaczenie w przyrodzie
• opisuje zachowanie taśmy
bimetalicznej przy jej ogrzewaniu

temperatury
• wykorzystuje do obliczeń prostą
proporcjonalność przyrostu długości
do przyrostu temperatury

3. Cząsteczkowa budowa ciał
Temat według programu

Wymagania konieczne
(dopuszczająca)

Wymagania podstawowe
(dostateczna)

Wymagania rozszerzone
(dobra)

Uczeń:
• podaje przykład zjawiska lub
doświadczenia dowodzącego
cząsteczkowej budowy materii

Uczeń:
Uczeń:
• opisuje zjawisko dyfuzji
• wykazuje doświadczalnie zależność
szybkości dyfuzji od temperatury
• przelicza temperaturę wyrażoną w skali
Celsjusza na tę samą temperaturę w
• opisuje związek średniej szybkości
cząsteczek gazu lub cieczy z jego
skali Kelvina i na odwrót
temperaturą

3.2. Siły międzycząsteczkowe

• podaje przyczyny tego, że ciała stałe
i ciecze nie rozpadają się na oddzielne
cząsteczki
• wyjaśnia rolę mydła i detergentów

• na wybranym przykładzie opisuje
zjawisko napięcia powierzchniowego,
demonstrując odpowiednie
doświadczenie

• podaje przykłady działania sił spójności i
sił przylegania
• demonstruje skutki działania sił
międzycząsteczkowych

3.3, 3.4. Różnice w
budowie ciał stałych,
cieczy i gazów.
Gaz w zamkniętym
zbiorniku

• podaje przykłady atomów i cząsteczek
• podaje przykłady pierwiastków
i związków chemicznych
• opisuje różnice w budowie ciał stałych,
cieczy i gazów
• wyjaśnia, dlaczego na wewnętrzne
ściany zbiornika gaz wywiera parcie

• podaje przykłady, w jaki sposób
można zmienić ciśnienie gazu
w zamkniętym zbiorniku

• wyjaśnia pojęcia: atomu, cząsteczki,
pierwiastka i związku chemicznego
• objaśnia, co to znaczy, że ciało stałe ma
budowę krystaliczną
• wymienia i objaśnia sposoby
zwiększania ciśnienia gazu
w zamkniętym zbiorniku

3.1. Cząsteczkowa
budowa ciał

Wymagania dopełniające
(b. dobra i celująca)

Uczeń:
• uzasadnia wprowadzenie skali Kelvina

4. Jak opisujemy ruch?
Temat według programu
4.1, 4.2. Układ
odniesienia.
Tor ruchu, droga

Wymagania konieczne
(dopuszczająca)

Uczeń:
• opisuje ruch ciała w podanym układzie
odniesienia
• rozróżnia pojęcia tor ruchu i droga
• podaje przykłady ruchu, którego tor
jest linią prostą

Wymagania podstawowe
(dostateczna)

Wymagania rozszerzone
(dobra)

Uczeń:
Uczeń:
• klasyfikuje ruchy ze względu na kształt • wybiera układ odniesienia i opisuje
toru
ruch w tym układzie
• wyjaśnia, co to znaczy, że spoczynek i
ruch są względne

Uczeń:

Wymagania dopełniające
(b. dobra i celująca)

• opisuje położenie ciała za pomocą
współrzędnej x

4.3. Ruch prostoliniowy
jednostajny

4.4. Wartość prędkości
w ruchu jednostajnym
prostoliniowym

4.5. Prędkość w ruchu
jednostajnym
prostoliniowym

• oblicza przebytą przez ciało drogę jako
𝑠𝑠 = 𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1 = ∆𝑥𝑥

• wymienia cechy charakteryzujące ruch • doświadczalnie bada ruch jednostajny • na podstawie znajomości drogi
przebytej ruchem jednostajnym w
prostoliniowy i formułuje wniosek, że
prostoliniowy jednostajny
określonym czasie t, oblicza drogę
s~t
• na podstawie różnych wykresów s (t )
przebytą przez ciało w dowolnym
• sporządza wykres zależności s (t ) na
odczytuje drogę przebywaną przez
innym czasie
ciało w różnych odstępach czasu
podstawie wyników doświadczenia
zgromadzonych w tabeli
𝑠𝑠
•
oblicza
drogę
przebytą
przez
ciało
na
• sporządza wykres zależności 𝜐𝜐 (𝑡𝑡) na • podaje interpretację fizyczną pojęcia
• zapisuje wzór 𝜐𝜐 = i nazywa
𝑡𝑡
podstawie wykresu zależności 𝜐𝜐 (𝑡𝑡)
podstawie danych z tabeli
szybkości
występujące w nim wielkości
• wartość prędkości w km/h wyraża
• przekształca wzór 𝜐𝜐 (𝑡𝑡) i oblicza każdą • wartość prędkości w km/h wyraża
• oblicza wartość prędkości ze wzoru
w m/s
𝑠𝑠
w m/s i na odwrót
z występujących w nim wielkości
𝜐𝜐 =
• podaje przykłady ruchu
prostoliniowego jednostajnego

𝑡𝑡

• uzasadnia potrzebę wprowadzenia do • opisuje ruch prostoliniowy
opisu ruchu wielkości wektorowej –
jednostajny z użyciem pojęcia
prędkości
prędkości

• rysuje wektor obrazujący prędkość o
zadanej wartości (przyjmuje
odpowiednią jednostkę)

• na przykładzie wymienia cechy
prędkości jako wielkości wektorowej
4.6. Ruch zmienny

• oblicza średnią wartość prędkości
𝑠𝑠
𝜐𝜐śr =

• planuje czas podróży na podstawie
• wykonuje zadania obliczeniowe
mapy i oszacowanej średniej szybkości z użyciem średniej wartości prędkości
pojazdu
• wyjaśnia różnicę między szybkością
średnią i chwilową
• wyznacza doświadczalnie średnią
wartość prędkości biegu, pływania lub
jazdy na rowerze

• podaje przykłady ruchu
przyspieszonego i opóźnionego

• opisuje ruch jednostajnie
przyspieszony

• z wykresu zależności 𝜐𝜐(𝑡𝑡) odczytuje
przyrosty szybkości w określonych
jednakowych odstępach czasu

• podaje jednostki przyspieszenia

𝑡𝑡

4.7, 4.8. Ruch
prostoliniowy
jednostajnie
przyspieszony.
Przyspieszenie w ruchu
prostoliniowym
jednostajnie
przyspieszonym

• podaje wzór na wartość
𝜐𝜐 − 𝜐𝜐0
przyspieszenia 𝑎𝑎 =
𝑡𝑡

• posługuje się pojęciem wartości

• sporządza wykres zależności 𝜐𝜐(𝑡𝑡) dla
ruchu jednostajnie przyspieszonego

𝜐𝜐 − 𝜐𝜐

0
• przekształca wzór 𝑎𝑎 =
i oblicza
𝑡𝑡
każdą wielkość z tego wzoru

• odczytuje zmianę wartości prędkości z • podaje interpretację fizyczną pojęcia
przyspieszenia
wykresu zależności 𝜐𝜐(𝑡𝑡) dla ruchu
jednostajnie przyspieszonego
• wykonuje zadania obliczeniowe
dotyczące ruchu jednostajnie
• sporządza wykres zależności a (t ) dla
przyspieszonego
ruchu jednostajnie przyspieszonego
• opisuje spadek swobodny

4.10. Ruch jednostajnie
opóźniony

przyspieszenia do opisu ruchu
jednostajnie przyspieszonego
• wykonuje zadania obliczeniowe
dotyczące ruchu jednostajnie
𝜐𝜐0 −𝜐𝜐
przyspieszonego
• przekształca wzór 𝑎𝑎 =
i oblicza
𝑡𝑡
każdą z wielkości występującą w tym • podaje interpretację fizyczną pojęcia
przyspieszenia w ruchu jednostajnie
wzorze
opóźnionym
• sporządza wykres zależności 𝜐𝜐(𝑡𝑡) dla
ruchu jednostajnie opóźnionego

• podaje wzór na wartość
przyspieszenia w ruchu jednostajnie
𝜐𝜐 −𝜐𝜐
opóźnionym 𝑎𝑎 = 0
𝑡𝑡

• z wykresu zależności 𝜐𝜐(𝑡𝑡) odczytuje
jednakowe ubytki szybkości w
określonych jednakowych odstępach
czasu

5. Siły w przyrodzie
Temat według programu
Uczeń:
5.1. Rodzaje i skutki
oddziaływań

Wymagania konieczne
(dopuszczająca)

• na przykładach rozpoznaje
oddziaływania bezpośrednie i na
odległość

Uczeń:

Wymagania podstawowe
(dostateczna)

Uczeń:

Wymagania rozszerzone
(dobra)

Uczeń:

Wymagania dopełniające
(b. dobra i celująca)

• wymienia różne rodzaje
• podaje przykłady układów ciał
oddziaływania ciał
wzajemnie oddziałujących, wskazuje
• podaje przykłady statycznych
siły wewnętrzne i zewnętrzne w
i dynamicznych skutków oddziaływań
każdym układzie
• na dowolnym przykładzie wskazuje
siły wzajemnego oddziaływania ciał

5.2. Siła wypadkowa.
Siły równoważące się

• podaje przykład dwóch sił
równoważących się

• podaje przykład kilku sił działających
na ciało wzdłuż jednej prostej, które
się równoważą

• oblicza wartość i określa zwrot
wypadkowej dwóch sił działających
na ciało wzdłuż jednej prostej – o
zwrotach zgodnych i przeciwnych

5.3. Pierwsza zasada
dynamiki Newtona

• na prostych przykładach ciał
spoczywających wskazuje siły
równoważące się

• oblicza niepewności pomiarowe sumy
i różnicy wartości dwóch sił

• oblicza wartość i określa zwrot
wypadkowej kilku sił działających na
ciało wzdłuż jednej prostej –
o zwrotach zgodnych i przeciwnych
• analizuje zachowanie się ciał na
• opisuje doświadczenie
potwierdzające pierwszą zasadę
podstawie pierwszej zasady dynamiki
dynamiki
• na przykładzie opisuje zjawisko
bezwładności

5.4. Trzecia zasada

• ilustruje na przykładach pierwszą

• wykazuje doświadczalnie, że siły

• opisuje wzajemne oddziaływanie ciał

• opisuje zjawisko odrzutu

dynamiki Newtona

5.5. Siły sprężystości

i trzecią zasadę dynamiki

• podaje przykłady występowania sił
sprężystości w otoczeniu

5.6. Siła oporu powietrza • podaje przykłady, w których na ciała
i siła tarcia
poruszające się w powietrzu działa
siła oporu powietrza
• wymienia niektóre sposoby
zmniejszania i zwiększania tarcia
• podaje przykłady pożytecznych
i szkodliwych skutków działania sił
tarcia

wzajemnego oddziaływania mają
jednakowe wartości, ten sam
kierunek, przeciwne zwroty i różne
punkty przyłożenia

na podstawie trzeciej zasady
dynamiki Newtona
• na dowolnym przykładzie wskazuje
siły wzajemnego oddziaływania,
rysuje je i podaje ich cechy

• wymienia siły działające na ciężarek
• wyjaśnia, że na skutek rozciągania lub • przeprowadza rozumowanie
wiszący na sprężynie
ściskania ciała pojawiają się siły
prowadzące do wniosku, że wartość
dążące do przywrócenia
siły sprężystości działającej na ciało
• wyjaśnia spoczynek ciężarka
początkowych
jego
rozmiarów
wiszące na sprężynie jest wprost
wiszącego na sprężynie na podstawie
i kształtów, czyli siły sprężystości
pierwszej zasady dynamiki
proporcjonalna do wydłużenia
działające na rozciągające lub
sprężyny
ściskające ciało
• podaje przykłady świadczące o tym,
• doświadczalnie bada siłę oporu
że wartość siły oporu powietrza
powietrza i formułuje wnioski
wzrasta wraz ze wzrostem szybkości • podaje przyczyny występowania sił
ciała
tarcia
• wykazuje doświadczalnie, że siły
tarcia występujące przy toczeniu
mają mniejsze wartości niż przy
przesuwaniu jednego ciała po drugim

5.7. Prawo Pascala.
Ciśnienie
hydrostatyczne

• podaje przykłady parcia gazów i cieczy • demonstruje i objaśnia prawo Pascala
na ściany i dno zbiornika
• podaje przykłady wykorzystania
prawa Pascala

5.8. Siła wyporu

• podaje i objaśnia wzór na wartość siły • wyznacza doświadczalnie gęstość
wyporu
ciała z wykorzystaniem prawa
Archimedesa
• podaje warunek pływania i tonięcia
ciała zanurzonego w cieczy

5.9. Druga zasada
dynamiki Newtona

• opisuje ruch ciała pod działaniem
stałej siły wypadkowej zwróconej tak
samo jak prędkość
• zapisuje wzorem drugą zasadę
dynamiki i odczytuje ten zapis

• demonstruje zależność ciśnienia
hydrostatycznego od wysokości słupa
cieczy
• oblicza ciśnienie słupa cieczy na dnie
cylindrycznego naczynia ze wzoru
p=d·g·h
• wyjaśnia pływanie i tonięcie ciał
wykorzystując pierwszą zasadę
dynamiki

• ilustruje na przykładach drugą zasadę • oblicza każdą z wielkości we wzorze
F = ma
dynamiki
• z wykresu a(F) oblicza masę ciała

• wykazuje doświadczalnie, że wartość
siły tarcia kinetycznego nie zależy od
pola powierzchni styku ciał
przesuwających się względem siebie,
a zależy od rodzaju powierzchni ciał
trących o siebie i wartości siły
dociskającej te ciała do siebie

• objaśnia zasadę działania podnośnika
hydraulicznego i hamulca
samochodowego
• wykorzystuje wzór na ciśnienie
hydrostatyczne w zadaniach
obliczeniowych
• wykorzystuje wzór na wartość siły
wyporu do wykonywania obliczeń
• objaśnia praktyczne znaczenie
występowania w przyrodzie siły
wyporu
• podaje wymiar 1 niutona

1 N =1

kg ⋅ m
s2

• przez porównanie wzorów F = ma

i 𝐹𝐹c = 𝑚𝑚𝑚𝑚 uzasadnia, że współczynnik
g to wartość przyspieszenia, z jakim
ciała spadają swobodnie

6. Praca, moc, energia mechaniczna
Temat według programu
6.1, 6.2. Praca
mechaniczna. Moc

Wymagania konieczne
(dopuszczająca)

Uczeń:
• podaje przykłady wykonania pracy
w sensie fizycznym
• podaje jednostkę pracy 1 J

Wymagania podstawowe
(dostateczna)

Uczeń:
• oblicza pracę ze wzoru W = Fs
• oblicza moc ze wzoru P =

W
t

• wyjaśnia, co to znaczy, że urządzenia
pracują z różną mocą

• wyjaśnia, co to znaczy, że ciało ma
energię mechaniczną

• podaje przykłady ciał mających
energię potencjalną ciężkości
i energię kinetyczną
• wymienia czynności, które należy
wykonać, by zmienić energię
potencjalną ciała i energię kinetyczną
tego ciała

6.5. Zasada zachowania
energii mechanicznej

• podaje przykłady przemiany energii
potencjalnej w kinetyczną i na
odwrót, z zastosowaniem zasady
zachowania energii mechanicznej

W = Fs

• objaśnia sens fizyczny pojęcia mocy

Wymagania dopełniające
(b. dobra i celująca)

Uczeń:
• podaje ograniczenia stosowalności
wzoru W = Fs
• sporządza wykres zależności W ( s )
oraz F ( s ) , odczytuje i oblicza pracę
na podstawie tych wykresów
oblicza moc na podstawie wykresu
zależności W (t )

• podaje przykłady energii w przyrodzie • wyjaśnia pojęcia układu ciał
i sposoby jej wykorzystywania
wzajemnie oddziałujących oraz sił
wewnętrznych w układzie
• podaje przykłady zmiany energii
i zewnętrznych spoza układu
mechanicznej na skutek wykonanej
pracy

6.4. Energia potencjalna
i energia kinetyczna

Uczeń:
• oblicza każdą z wielkości we wzorze

• oblicza każdą z wielkości ze wzoru
W
P=
t

• podaje jednostki mocy i przelicza je
6.3. Energia
mechaniczna

Wymagania rozszerzone
(dobra)

• wyjaśnia pojęcie poziomu zerowego

• wyjaśnia i zapisuje związek ∆E = Wz

• oblicza energię potencjalną grawitacji • wykonuje zadania, obliczając każdą z
wielkości występujących we wzorach
ze wzoru E = mgh i energię
na energię kinetyczną i potencjalną
2
𝑚𝑚𝜐𝜐
kinetyczną ze wzoru 𝐸𝐸 =
ciężkości
2
• oblicza energię potencjalną
względem dowolnie wybranego
poziomu zerowego

• podaje przykłady sytuacji, w których
zasada zachowania energii
mechanicznej nie jest spełniona

• stosuje zasadę zachowania energii
mechanicznej do rozwiązywania
zadań obliczeniowych
• objaśnia i oblicza sprawność
urządzenia mechanicznego

Klasa 8
7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Temat według programu

Wymagania konieczne
(dopuszczająca)

Wymagania podstawowe
(dostateczna)

Uczeń:
Uczeń:
7.1. Energia wewnętrzna • podaje przykłady, w których na skutek • wymienia składniki energii
wykonania pracy wzrosła energia
wewnętrznej (4.5)
i jej zmiana przez
wewnętrzna ciała (4.4)
wykonanie pracy

Uczeń:

Wymagania rozszerzone
(dobra)

Uczeń:

Wymagania dopełniające
(b. dobra i celująca)

• objaśnia różnice między energią
• wyjaśnia, dlaczego podczas ruchu
mechaniczną i energią wewnętrzną
z tarciem nie jest spełniona zasada
ciała (3.4 i 4.4)
zachowania energii mechanicznej (4.4)
• wyjaśnia, dlaczego przyrost
temperatury ciała świadczy o wzroście
jego energii wewnętrznej (4.5)

7.2. Cieplny przepływ
energii. Rola izolacji
cieplnej

• bada przewodnictwo cieplne i określa, • opisuje przepływ ciepła (energii) od
który z materiałów jest lepszym
ciała o wyższej temperaturze do ciała
przewodnikiem ciepła (1.3, 1.4, 4.10b)
o niższej temperaturze, następujący
przy zetknięciu tych ciał (4.4, 4.7)
• podaje przykłady przewodników
i izolatorów (4.7)

• opisuje rolę izolacji cieplnej w życiu
codziennym (4.7)
7.3. Zjawisko konwekcji

• podaje przykłady konwekcji (4.8)
• prezentuje doświadczalnie zjawisko
konwekcji (4.8)

7.4. Ciepło właściwe

7.5. Przemiany energii
w zjawiskach topnienia
i parowania

• wyjaśnia pojęcie ciągu kominowego
(4.8)

• objaśnia zjawisko przewodzenia ciepła • formułuje jakościowo pierwszą zasadę
z wykorzystaniem modelu budowy
termodynamiki (1.2)
materii (4.7)
• rozpoznaje sytuacje, w których ciała
pozostają w równowadze termicznej
(4.1, 4.3)
• wyjaśnia zjawisko konwekcji (4.8)
• opisuje znaczenie konwekcji
w prawidłowej wentylacji mieszkań
(1.2, 4.8)

• opisuje zależność zmiany temperatury • oblicza każdą wielkość ze wzoru
ciała od ilości dostarczonego lub
Q = cm∆T (4.6)
oddanego ciepła i masy ciała (1.8, 4.6)
• analizuje znaczenie dla przyrody dużej
wartości ciepła właściwego wody (1.2, • oblicza ciepło właściwe ze wzoru
4.6)
Q
c=
(1.6, 4.6)
m∆T
• odczytuje z tabeli wartości ciepła
właściwego (1.1, 4.6)

• demonstruje zjawiska topnienia,
wrzenia i skraplania (1.3, 4.10a)
• podaje przykład znaczenia
w przyrodzie dużej wartości ciepła
topnienia lodu (1.2, 4.9)

• opisuje zjawisko topnienia (stałość
temperatury, zmiany energii
wewnętrznej topniejących ciał) (1.1,
4.9)
• opisuje proporcjonalność ilości ciepła

• uzasadnia, dlaczego w cieczach
i gazach przepływ energii odbywa się
głównie przez konwekcję (1.2, 4.8)
• definiuje ciepło właściwe substancji
(1.8, 4.6)
• wyjaśnia sens fizyczny ciepła
właściwego (4.6)
• opisuje zasadę działania wymiennika
ciepła i chłodnicy (1.1)

• wyjaśnia, dlaczego podczas topnienia i • na podstawie proporcjonalności Q ~ m
krzepnięcia temperatura pozostaje stała
definiuje ciepło topnienia substancji
mimo zmiany energii wewnętrznej (1.2, (1.8, 4.9)
4.9)
• wyjaśnia sens fizyczny ciepła topnienia
• oblicza każdą wielkość ze wzoru
(1.2, 4.9)

potrzebnego do stopienia ciała stałego
Q = mct (1.6, 4.9)
w temperaturze topnienia do masy tego
• oblicza każdą wielkość ze wzoru
ciała (1.8, 4.9)
• odczytuje z tabeli temperaturę wrzenia
Q = mcp (1.6, 4.9)
• analizuje (energetycznie) zjawiska
i ciepło parowania w temperaturze
parowania i wrzenia (4.9)
wrzenia (1.1)
• opisuje (na podstawie wiadomości z
klasy 7.) zjawiska sublimacji
• opisuje proporcjonalność ilości ciepła
• podaje przykłady znaczenia
potrzebnego do wyparowania cieczy do i resublimacji (4.9)
w przyrodzie dużej wartości ciepła
masy tej cieczy (1.8)
parowania wody (1.2)
• odczytuje z tabeli temperaturę topnienia
i ciepło topnienia (1.1)

• na podstawie proporcjonalności Q ~ m
definiuje ciepło parowania (1.8, 4.9)
• wyjaśnia sens fizyczny ciepła
parowania (1.2)
• opisuje zasadę działania chłodziarki
(1.1)

8. Drgania i fale sprężyste
Temat według programu
Uczeń:
8.1. Ruch drgający.
Przemiany energii
mechanicznej w ruchu
drgającym

Wymagania konieczne
(dopuszczająca)

• wskazuje w otoczeniu przykłady ciał
wykonujących ruch drgający (8.1)

Wymagania podstawowe
(dostateczna)

Uczeń:
• podaje znaczenie pojęć: położenie
równowagi, wychylenie, amplituda,
okres, częstotliwość (8.1)

8.2. Wahadło.
Wyznaczanie okresu
i częstotliwości drgań

• doświadczalnie wyznacza okres
i częstotliwość drgań wahadła
lub ciężarka na sprężynie (1.3, 1.4,
1.5, 8.9a)

8.3. Fala sprężysta.
• demonstruje falę poprzeczną i falę
Wielkości, które opisują
podłużną (8.4)
falę sprężystą, i związki
między nimi

• podaje różnice między falami
poprzecznymi i falami podłużnymi
(8.4)

8.4. Dźwięki i wielkości, • podaje przykłady źródeł dźwięku
(8.6)
które je opisują.
Ultradźwięki
• demonstruje wytwarzanie dźwięków
i infradźwięki
w przedmiotach drgających
i instrumentach muzycznych (8.9b)
• wymienia, od jakich wielkości
fizycznych zależy wysokość

• posługuje się pojęciami: długość fali,
szybkość rozchodzenia się fali,
kierunek rozchodzenia się fali (8.5)
• opisuje mechanizm powstawania
dźwięków w powietrzu
• obserwuje oscylogramy dźwięków
z wykorzystaniem komputera (8.9c)

Uczeń:

Wymagania rozszerzone
(dobra)

Uczeń:

Wymagania dopełniające
(b. dobra i celująca)

• odczytuje amplitudę i okres
z wykresu x (t ) dla drgającego ciała
(1.1, 8.1, 8.3)
• opisuje ruch wahadła i ciężarka na
sprężynie oraz analizuje przemiany
energii mechanicznej w tych ruchach
(1.2, 8.2)
• opisuje zjawisko izochronizmu
wahadła (8.9a)

• stosuje wzory λ = υT oraz λ =

υ
f

obliczeń (1.6, 8.5)

• podaje cechy fali dźwiękowej
(częstotliwość 20–20 000 Hz, fala
podłużna) (8.8)

do • opisuje mechanizm przekazywania
drgań w przypadku fali na napiętej
linie i fal dźwiękowych w powietrzu
(8.4)

• opisuje występowanie w przyrodzie
infradźwięków i ultradźwięków oraz
ich zastosowanie (8.8)

i głośność dźwięku (8.7)
• wyjaśnia, co nazywamy
ultradźwiękami i infradźwiękami
(8.8)

9. O elektryczności statycznej
Temat według programu

Wymagania konieczne
(dopuszczająca)

Uczeń:
9.1. Elektryzowanie
• wskazuje w otoczeniu zjawiska
ciała przez tarcie i dotyk
elektryzowania przez tarcie i dotyk
(6.1)

Uczeń:

Wymagania podstawowe
(dostateczna)

• opisuje budowę atomu i jego
składniki (6.1, 6.6)

• demonstruje zjawisko elektryzowania
przez tarcie i dotyk (1.4, 6.16a)

Uczeń:

Wymagania rozszerzone
(dobra)

Uczeń:

Wymagania dopełniające
(b. dobra i celująca)

• określa jednostkę ładunku (1 C) jako
wielokrotność ładunku elementarnego
(6.6)
• wyjaśnia elektryzowanie przez tarcie
i dotyk, analizuje przepływ
elektronów (6.1)
• wyjaśnia pojęcie jonu (6.1)

9.2. Siły wzajemnego
oddziaływania ciał
naelektryzowanych
9.3. Przewodniki
i izolatory

9.4. Zjawisko indukcji
elektrostatycznej.
Zasada zachowania
ładunku. Zasada
działania elektroskopu
9.5. Pole elektryczne

• bada jakościowo oddziaływanie
między ciałami naelektryzowanymi
• podaje przykłady przewodników
i izolatorów (6.3, 6.16c)

• demonstruje elektryzowanie przez
indukcję (6.4)

• formułuje ogólne wnioski z badań nad
oddziaływaniem ciał
naelektryzowanych (1.2, 1.3)

• opisuje budowę przewodników
• wyjaśnia, jak rozmieszczony jest –
• opisuje mechanizm zobojętniania ciał
i izolatorów, wyjaśnia rolę elektronów
uzyskany na skutek naelektryzowania
naelektryzowanych (metali
swobodnych (6.3)
– ładunek w przewodniku, a jak
i izolatorów) (6.3)
w izolatorze (6.3)
• opisuje budowę i zasadę działania
elektroskopu (6.5)
• analizuje przepływ ładunków podczas
elektryzowania przez tarcie i dotyk,
stosując zasadę zachowania ładunku
(6.4)
• posługuje się pojęciem pola
elektrostatycznego do wyjaśnienia
zachowania się nitek lub bibułek
przymocowanych do
naelektryzowanej kulki (1.1)
• rozróżnia pole centralne i jednorodne
(1.1)

• wyjaśnia uziemianie ciał (6.3)
• na podstawie doświadczeń
z elektroskopem formułuje i wyjaśnia
zasadę zachowania ładunku (6.4)

• wyjaśnia oddziaływanie na odległość
ciał naelektryzowanych z użyciem
pojęcia pola elektrostatycznego (1.1)

10. O prądzie elektrycznym
Temat według programu
10.1. Prąd elektryczny
w metalach. Napięcie
elektryczne

Uczeń:

Wymagania konieczne
(dopuszczająca)

• opisuje przepływ prądu
w przewodnikach jako ruch
elektronów swobodnych (6.7)

Uczeń:

Wymagania podstawowe
(dostateczna)

• opisuje przemiany energii
w przewodniku, między końcami
którego wytworzono napięcie (6.9)

• posługuje się intuicyjnie pojęciem
napięcia elektrycznego (6.9)

10.3. Natężenie prądu
elektrycznego

• zapisuje i wyjaśnia wzór

U AB =

WA → B
q

• wskazuje woltomierz jako przyrząd do
pomiaru napięcia (6.9)
• wymienia źródła napięcia: ogniwo,
akumulator, prądnica (6.9)

• rysuje schemat prostego obwodu
• wskazuje kierunek przepływu
elektrycznego z użyciem symboli
elektronów w obwodzie i umowny
elementów wchodzących w jego skład kierunek prądu (6.7)
(6.13)
• łączy według podanego schematu
obwód elektryczny składający się ze
źródła napięcia, odbiornika,
wyłącznika, woltomierza
i amperomierza (6.16d)

• podaje jednostkę natężenia prądu (1
A) (6.8)

• oblicza natężenie prądu ze wzoru
q
I = (6.8)
t

10.4. Prawo Ohma. Opór • wyjaśnia, skąd się bierze opór
elektryczny przewodnika przewodnika (6.12)

Uczeń:

Wymagania dopełniające
(b. dobra i celująca)

• wskazuje skutki przerwania dostaw
energii elektrycznej do urządzeń
o kluczowym znaczeniu (6.15)

• wymienia i opisuje skutki przepływu
prądu w przewodnikach (6.11)

• podaje jednostkę napięcia (1 V) (6.9)

10.2. Źródła napięcia.
Obwód elektryczny

Uczeń:

Wymagania rozszerzone
(dobra)

• buduje prosty obwód prądu i mierzy
natężenie prądu w tym obwodzie (6.8,
6.16d)

• oblicza opór przewodnika ze wzoru
U
R=
(6.12)
• podaje jednostkę oporu elektrycznego
I
(1 Ω) (6.12)

• mierzy napięcie na odbiorniku (6.9)

• objaśnia proporcjonalność q ~ t (6.8) • przelicza jednostki ładunku (1 C,
1 Ah, 1 As) (6.8)
• oblicza każdą wielkość ze wzoru
q
I = (6.8)
t
• objaśnia zależność wyrażoną przez
prawo Ohma (6.12)
• sporządza wykres zależności I(U)
(1.8)
• wyznacza opór elektryczny
przewodnika (6.16e)
• oblicza każdą wielkość ze wzoru
U
R=
(6.12)
I

10.5. Obwody
elektryczne i ich
schematy

• posługuje się symbolami graficznymi • rysuje schematy elektryczne prostych • łączy według podanego schematu
prosty obwód elektryczny (6.16d)
elementów obwodów elektrycznych
obwodów elektrycznych (6.13)
(6.13)

10.6. Rola izolacji
elektrycznej
i bezpieczników

• opisuje rolę izolacji elektrycznej
przewodu (6.14)

10.7. Praca i moc prądu
elektrycznego

• odczytuje dane znamionowe
z tabliczki znamionowej odbiornika
(6.10)
• odczytuje z licznika zużytą energię
elektryczną (6.10)

• wyjaśnia rolę bezpieczników
w domowej instalacji elektrycznej
(6.14)

• opisuje niebezpieczeństwa związane
z używaniem prądu elektrycznego
(6.14)

• oblicza pracę prądu elektrycznego ze
wzoru W = UIt (6.10)

• opisuje przemiany energii elektrycznej • oblicza każdą z wielkości
w grzałce, silniku odkurzacza,
występujących we wzorach (6.10):
żarówce (6.11)
W = UIt

• oblicza moc prądu ze wzoru P = UI
(6.10)

• wyjaśnia budowę domowej sieci
elektrycznej (6.14)
• opisuje równoległe połączenie
odbiorników w sieci domowej (6.14)

U 2t
R
2
W = I Rt

W =

• podaje jednostki pracy oraz mocy
prądu i je przelicza (6.10)
• podaje przykłady pracy wykonanej
przez prąd elektryczny (6.10)
10.8. Zmiana energii
• wykonuje pomiary masy wody,
• opisuje sposób wykonania
elektrycznej w inne
temperatury i czasu ogrzewania wody
doświadczenia (4.10c)
formy energii.
(1.3)
Wyznaczanie ciepła
• podaje rodzaj energii, w jaki zmienia
właściwego wody za
się w tym doświadczeniu energia
pomocą czajnika
elektryczna (1.4, 4.10c, 6.11)
elektrycznego
10.9. Skutki przerwania
dostaw energii
elektrycznej do urządzeń
o kluczowym znaczeniu

• wykonuje obliczenia (1.6)

• objaśnia sposób dochodzenia do wzoru
Pt
c=
(4.10c)
m∆T
• zaokrągla wynik do dwóch cyfr
znaczących (1.6)
• analizuje teksty źródłowe, w tym
popularnonaukowe, i przygotowuje
wypowiedź pisemną lub ustną (wym.
ogólne IV)

11. O zjawiskach magnetycznych
Temat według programu
Uczeń:
11.1. Właściwości
magnesów trwałych

Wymagania konieczne
(dopuszczająca)

• podaje nazwy biegunów
magnetycznych i opisuje
oddziaływania między nimi (7.1)

Uczeń:

Wymagania podstawowe
(dostateczna)

• opisuje pole magnetyczne Ziemi
(7.2)

Uczeń:

Wymagania rozszerzone
(dobra)

• opisuje oddziaływanie magnesu na
żelazo i podaje przykłady
wykorzystania tego oddziaływania

Uczeń:

Wymagania dopełniające
(b. dobra i celująca)

• do opisu oddziaływania
magnetycznego używa pojęcia pola
magnetycznego (7.2)

(7.3)

• opisuje i demonstruje zachowanie
igły magnetycznej w pobliżu
magnesu (7.1, 7.7a)
• opisuje sposób posługiwania się
kompasem (7.2)
11.2. Przewodnik z prądem • opisuje budowę elektromagnesu (7.5) • demonstruje oddziaływanie
prostoliniowego przewodnika
jako źródło pola
• demonstruje działanie
z prądem na igłę magnetyczną
magnetycznego.
elektromagnesu na znajdujące się w
umieszczoną w pobliżu (7.4, 7.7b)
pobliżu przedmioty żelazne i
Elektromagnes i jego
magnesy (7.5)
zastosowania
11.3. Silnik elektryczny na
prąd stały

• wskazuje bieguny N i S
elektromagnesu (7.5)

• wskazuje oddziaływanie
elektromagnesu z magnesem jako
podstawę działania silnika na prąd
stały (7.6)

11.4. *Zjawisko indukcji
elektromagnetycznej.
Prądnica prądu
przemiennego jako źródło
energii elektrycznej
11.5. Fale
elektromagnetyczne.
Rodzaje i przykłady
zastosowań

• opisuje rolę rdzenia
w elektromagnesie (7.5)

• wymienia różnice między prądem
stałym i prądem przemiennym (1.2)
• podaje przykłady praktycznego
wykorzystania prądu stałego
i przemiennego (1.1, 1.2)
• nazywa rodzaje fal
elektromagnetycznych (9.12)

• podaje przykłady zastosowania fal
elektromagnetycznych (9.12)

• wyjaśnia zachowanie igły
magnetycznej z użyciem pojęcia pola
magnetycznego wytworzonego przez
prąd elektryczny (1.2, 7.4)
• buduje model silnika na prąd stały
i demonstruje jego działanie (1.3,
7.6)
• podaje cechy prądu przemiennego
wykorzystywanego w sieci
energetycznej (wym. ogólne IV)

• opisuje zasadę działania najprostszej
prądnicy prądu przemiennego (1.1,
1.2, 1.3)

• doświadczalnie demonstruje, że
zmieniające się pole magnetyczne
jest źródłem prądu elektrycznego
w zamkniętym obwodzie (1.3)

• analizuje teksty źródłowe, w tym
• podaje właściwości różnych
popularnonaukowe, i przygotowuje
rodzajów fal elektromagnetycznych
wypowiedź pisemną lub ustną na
(rozchodzenie się w próżni, szybkość
temat zastosowań fal
rozchodzenia się, różne długości fali)
elektromagnetycznych (wym. ogólne
(9.12)
IV)

12. Optyka, czyli nauka o świetle
Temat według programu
12.1. Źródła światła.
Powstawanie cienia

Uczeń:

Wymagania konieczne
(dopuszczająca)

• podaje przykłady źródeł światła (9.1)

Uczeń:

Wymagania podstawowe
(dostateczna)

Wymagania rozszerzone
(dobra)

Uczeń:
• opisuje sposób wykazania, że światło • wyjaśnia powstawanie obszarów
cienia i półcienia za pomocą
rozchodzi się po liniach prostych (9.1)
prostoliniowego rozchodzenia się
• demonstruje prostoliniowe

Uczeń:

Wymagania dopełniające
(b. dobra i celująca)

rozchodzenie się światła (9.14a)
12.2. Odbicie światła.
Obrazy otrzymywane
w zwierciadle płaskim

• demonstruje powstawanie obrazów
w zwierciadle płaskim (9.4, 9.14a)

• opisuje zjawisko odbicia światła od
powierzchni gładkiej, wskazuje kąt
padania i kąt odbicia (9.2)

światła w ośrodku jednorodnym (9.1)
• podaje cechy obrazu otrzymanego
w zwierciadle płaskim (9.14a)

• rysuje konstrukcyjnie obrazy
otrzymywane w zwierciadle płaskim
(9.5)

• opisuje zjawisko rozproszenia światła
na powierzchniach chropowatych
(9.3)
12.3. Otrzymywanie
obrazów
w zwierciadłach
kulistych

• szkicuje zwierciadła kuliste wklęsłe
i wypukłe (9.4)
• wskazuje oś optyczną główną,
ognisko, ogniskową i promień
krzywizny zwierciadła (9.4)
• wykreśla bieg wiązki promieni
równoległych do osi optycznej po
odbiciu od zwierciadła (9.4)

• na podstawie obserwacji powstawania • rysuje konstrukcyjnie obrazy
obrazów (9.14a) wymienia cechy
otrzymywane za pomocą zwierciadła
obrazów otrzymywanych
wklęsłego (9.5)
w zwierciadle kulistym (9.5)
• demonstruje powstawanie obrazów
w zwierciadłach wklęsłych
i wypukłych (9.4, 9.14a)

• rysuje konstrukcyjnie ognisko
pozorne zwierciadła wypukłego
i objaśnia jego powstawanie (9.4, 9.5)
• rysuje konstrukcyjnie obrazy
otrzymywane za pomocą zwierciadła
wypukłego (9.5)

• podaje przykłady praktycznego
zastosowania zwierciadeł (9.5)
12.4. Załamanie światła
na granicy dwóch
ośrodków

• demonstruje zjawisko załamania
światła (9.14a)

12.5. Przejście wiązki
światła białego przez
pryzmat

• opisuje światło białe jako mieszaninę • wyjaśnia rozszczepienie światła
barw (9.10)
białego w pryzmacie (9.10)
• rozpoznaje tęczę jako efekt
rozszczepienia światła słonecznego
(9.10)

• szkicuje przejście światła przez
granicę dwóch ośrodków, wskazuje
kąt padania i kąt załamania (9.6)

• wyjaśnia zależność zmiany biegu
wiązki promienia przy przejściu przez
granicę dwóch ośrodków od
szybkości rozchodzenia się światła w
tych ośrodkach (9.6)
• wyjaśnia pojęcie światła
jednobarwnego
(monochromatycznego) i prezentuje
je za pomocą wskaźnika laserowego
(9.11)
• wyjaśnia, na czym polega widzenie
barwne (9.10)
• demonstruje rozszczepienie światła
w pryzmacie (9.14c)

12.6. Soczewki

• opisuje bieg promieni równoległych
do osi optycznej, przechodzących
przez soczewkę skupiającą
i rozpraszającą (9.7)
• posługuje się pojęciem ogniska,
ogniskowej i osi optycznej (9.7)

• doświadczalnie znajduje ognisko
i mierzy ogniskową soczewki
skupiającej (9.7)
• oblicza zdolność skupiającą soczewki
1
i wyraża ją
ze wzoru Z =
f

w dioptriach (9.7)
12.7. Obrazy
otrzymywane
za pomocą soczewek

• rozróżnia obrazy rzeczywiste,
pozorne, proste, odwrócone,
powiększone, pomniejszone (9.8)

• wytwarza za pomocą soczewki
skupiającej ostry obraz przedmiotu na
ekranie (9.14a, 9.14b)

• na podstawie materiałów źródłowych
opisuje zasadę działania prostych
przyrządów optycznych (wym.
ogólne IV)

• rysuje konstrukcje obrazów
otrzymywanych za pomocą soczewek
skupiających i rozpraszających (9.8)
12.8. Wady wzroku.
Krótkowzroczność
i dalekowzroczność

• wyjaśnia, na czym polegają
krótkowzroczność
i dalekowzroczność (9.9)
• podaje rodzaje soczewek (skupiająca,
rozpraszająca) do korygowania wad
wzroku (9.9)

12.9. Porównujemy fale
mechaniczne
i elektromagnetyczne

• wymienia cechy wspólne i różnice
w rozchodzeniu się fal
mechanicznych
i elektromagnetycznych (9.13)
• wymienia sposoby przekazywania
informacji i wskazuje znaczenie fal
elektromagnetycznych dla człowieka
(9.13)

• opisuje rolę soczewek w korygowaniu • podaje znak zdolności skupiającej
wad wzroku (9.9)
soczewek korygujących
krótkowzroczność
i dalekowzroczność (9.9)

• wykorzystuje do obliczeń związek
c
(9.13)
λ=
f

• wyjaśnia transport energii przez fale
elektromagnetyczne (9.13)

