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SPOSOBY SPRAWDZANIA DYDAKTYCZNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
 

 

 

Zasady oceniania 
 

1) Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z fizyki oraz poziomami wymagań 
określonymi w planie realizacji materiału nauczania fizyki w poszczególnych klasach. Dopuszcza się stosowanie plusa lub minusa przy 
ocenach cząstkowych. W przypadku wybranych form aktywności oceny są wystawiane na podstawie zgromadzonych przez ucznia plusów 
i minusów. 
  

2) Ocenę semestralną i roczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu całego semestru (roku). Na koniec semestru nauczyciel nie 
przeprowadza żadnych dodatkowych prac klasowych ani sprawdzianów. Wyłącza się sytuacje wyjątkowe, np. długotrwała choroba. 
  

3) Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, polecone przez nauczyciela.  
  

4) Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr zobowiązany jest do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności 
w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu. W przypadku nie uzupełnienia zaległości, uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną w klasyfikacji rocznej. 
  

5) Na lekcjach fizyki oceniane będzie:  
 Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości. 

 Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.  

 Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników. 

 Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.  

 Aktywność na lekcjach 

 Praca w grupach i w zespole klasowym oraz własny wkład pracy ucznia 
 Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach i estetyka wykonywanych prac.  
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Pomiar osiągnięć 
 

Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

 

1) Diagnozy 

2) Sprawdzian zewnętrzny 

3) Prace klasowe (sprawdziany) 

4) Kartkówki 

5) Odpowiedzi ustne 

6) Prace domowe 

7) Prace długoterminowe 

8) Inne formy aktywności:  
 udział w konkursach 

 wykonywanie pomocy dydaktycznych 

9) Obserwacja:  
 przygotowania ucznia do lekcji 
 sposobu prezentowania swoich wiadomości 

 jego aktywności na lekcji 
 pracy w grupie i w zespole klasowym 

 

Pomiar osiągnięć podczas nauczania zdalnego 

Podczas nauczania zdalnego ocenie podlegać będą następujące aktywności uczniów: 

 Odpowiedzi ustne i zadania wykonane na „tablicy” podczas lekcji online 

 Kartkówki i sprawdziany online 

 Wykonane samodzielnie ćwiczenia i zadania – odczytane podczas lekcji lub przesłane jako plik 

 Aktywność podczas lekcji online 

  Inne aktywności podejmowane przez ucznia pomocne przy realizacji podstawy programowej np. wykonanie modelu bryły.  

Uczeń może uzyskać najwyższy stopień przewidziany przez nauczyciela za daną pracę tylko wtedy, gdy praca zostanie wykonana poprawnie i 

terminowo. 
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Przygotowanie się do zajęć. 
 

1) Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć.  
2) Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt. Przez przygotowanie się do zajęć rozumiemy:  

 wykonanie zadania domowego 

 wykonanie zadania długoterminowego 

 przygotowanie się do odpowiedzi ustnej 
 przyniesienie zeszytu 
 przynoszenie pomocy potrzebnych do zajęć 

3) Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia w ciągu semestru nieprzygotowania się do zajęć. Musi to uczynić na samym początku lekcji. Po 
dwukrotnym wykorzystaniu nie przygotowania się do zajęć, za każde następne zgłoszone nieprzygotowanie uczeń otrzymuje minusa a za 
niezgłoszone ocenę niedostateczną, o ewentualnej możliwości poprawy decyduje nauczyciel. 

 

Prace pisemne 
 

1) Wszystkie prace pisemne są obowiązkowe.  
2) Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie liczby zdobytych punktów, informujących o spełnieniu wymagań na poszczególne 

oceny.  
3) Zazwyczaj nauczyciel korzysta z następującej skali przeliczania punktów na oceny:  

 0 % do 33 % - ocena niedostateczna 

 34 % do 50 % - ocena dopuszczająca 

 51 % do 71 % - ocena dostateczna 

 72 % do 90 % - ocena dobra 

 91 % do 99 % - ocena bardzo dobra 

 100 % - ocena celująca. 

 

Nauczyciel w zależności od stopnia trudności pracy pisemnej, ma prawo użycia innej skali niż powyższa. 
4) Każda praca pisemna jest dokumentem szkolnym. Uczeń starannie prezentuje w niej swoje wiadomości i dba o jej estetykę. Oceniając pracę 

nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia.  
Wyjątkiem są uzasadnione sytuacje (np. dysgrafia, opinie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznych).  

5) Jeśli praca pisemna jest nieczytelna lub nieestetyczna, nauczyciel nie sprawdza jej - uczeń otrzymuje wtedy ocenę niedostateczną, bez 
możliwości jej poprawy, lub nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę o jeden stopień chyba, że zdecyduje inaczej.   
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6) Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność 
jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy pisemnej jest podstawą postawienia uczniowi oceny niedostatecznej.   

7) Prace klasowe (sprawdziany) 

o Prace klasowe lub sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu.  

o Trwają 45 minut i obejmują co najmniej jeden dział programowy. 
o Są zapowiadane tydzień wcześniej, podawany jest wówczas zakres materiału, który jest utrwalony na lekcji powtórzeniowej.  
o Nauczyciel sprawdza prace klasowe w czasie nie przekraczającym dwóch tygodni.  
o Poprawa pracy klasowej odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela. Do dziennika wpisane będą wówczas dwie oceny.  
o Uczeń ma prawo do poprawy pracy pisemnej tylko raz. 

8) Kartkówki  
 Kartkówki trwają od 5 do 20 minut i w przypadku nowych treści dotyczą trzech ostatnich tematów. Nie muszą być zapowiadane. 
 Kartkówki po sprawdzeniu i ocenieniu są oddawane uczniom. 

 Nauczyciel jest zobowiązany do poprawy kartkówek wciągu dwóch tygodni.  

Odpowiedzi ustne 
 

1) Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia. 

2) Odpowiedzi ustne sprawdzają wiadomości z trzech ostatnich tematów. 

3) Dodatkowe pytanie naprowadzające obniża ocenę. 

 

 

Prace domowe 
 

1) Praca domowa jest obowiązkowa.  
2) W każdym przypadku braku pracy domowej uczeń ma obowiązek odrobienia pracy na najbliższą godzinę lekcyjną. Jeśli tak się nie stanie, 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 
3) Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za brak pracy domowej, gdy przed lekcją zgłosił, iż nie potrafił sam wykonać zadanej pracy 

i pokazał pisemne próby rozwiązania wszystkich zadań. 
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Aktywność na lekcji 
 

Przez aktywność rozumiemy:  
 Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi 

 Rozwiązywanie zadań dodatkowych 

 Aktywną pracę w grupach. 
 
 

Zasady informowania o osiągnięciach 
 

1) Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach.  
2) Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć, za co i jaką ocenę otrzymał.   
3) Zarówno uczeń, jak i rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych.  
4) W zależności od potrzeb nauczyciel przeprowadza rozmowy indywidualne, telefoniczne lub osobiste, informujące rodziców o postępach 

w nauce ich dzieci. 
 

OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI 
 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
 Potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania nietypowych problemów fizycznych z różnych dziedzin życia. 
 Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych.  

 Wykazuje stałą gotowość i chęć do poszerzania wiedzy. Reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 
z matematyki. Bierze w nich czynny udział i odnosi sukcesy kwalifikując się do finałów. Samodzielnie i twórczo rozwija własne 
uzdolnienia, bierze aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z matematyką. Rozwiązuje 
samodzielnie zadania dodatkowe. Jest aktywny i zawsze przygotowany do lekcji. Dzieli się wiedzą z innymi uczniami.  

 
  

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania danej klasy na poziomie dopełniającym.  
 Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte 

programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 
sprawnie korzysta ze wskazówek nauczyciela do rozwiązywania zadań wykraczających poza program nauczania danej klasy. 
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 Zawsze ma odrobione zadanie domowe, rozwiązuje samodzielnie zadania dodatkowe, pomaga innym. Jest aktywny na lekcjach. 
Uczestniczy w szkolnych 

 pozaszkolnych konkursach przedmiotowych z fizyki. 

 

 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 Opanował w stopniu rozszerzającym wiadomości objęte programem nauczania danej klasie. 

 Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne z niewielką pomocą nauczyciela.  
 

 Bierze czynny udział w lekcjach, zawsze jest do nich przygotowany i systematycznie odrabia zadania domowe. 




3) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym.  

 Spełnia wymagania podstawowe, potrafi rozwiązywać typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.  
 

 Zdarza mu się brak pracy domowej, jego aktywność na lekcjach jest niewielka. 




4) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który  
 Opanował wiadomości objęte programem nauczania w danej klasie w stopniu koniecznym. Ma braki w opanowaniu wiadomości 

podstawowych, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z fizyki w dalszym etapie 
kształcenia.  

 Przy wydatnej pomocy nauczyciela rozwiązuje bardzo proste zadania.  
 Stara się uzupełnić brakujące wiadomości. Systematycznie bierze udział w zajęciach wyrównawczych, wykazuje zainteresowanie 

możliwością poprawy ocen. 
 Zdarzają mu się braki prac domowych, nie zawsze sporządza notatki, nie uczestniczy aktywnie w lekcji.  

 
6) : 

5) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który 
 

 Nie spełnia na poziomie koniecznym wymagań edukacyjnych ujętych w programie nauczania, a braki uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy z fizyki.  

 Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.  

 Często jest nieprzygotowany do lekcji. Nie uczestniczy aktywnie w lekcji, nie notuje lub nie prowadzi zeszytu. Wykazuje 
lekceważący stosunek do przedmiotu, często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia.   
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 Nie wykazuje zainteresowania możliwościami poprawienia ocen z stworzonymi mu przez nauczyciela. Nie korzysta z zajęć 
wyrównawczych lub często je opuszcza. 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN DLA KLASY SIÓDMEJ: 
 

1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował około 75% wymagań koniecznych. 

2. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował prawie w pełni wymagania na stopień dopuszczający oraz około 75% wymagań 

podstawowych. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował prawie w pełni wymagania na stopień dostateczny oraz około 75% wymagań 

rozszerzających. 

4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował prawie w pełni wymagania na stopień dobry oraz około 75% wymagań 

dopełniających. 

5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował prawie w pełni wymagania na stopień bardzo dobry oraz wymagania dopełniające. 
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DZIAŁ ZAGADNIENIA TREŚCI 
SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE 

WYMAGANIA KONIECZNE 
UCZEŃ: 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 
UCZEŃ: 

WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE 
UCZEŃ: WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE UCZEŃ: 
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Na czym polega pomiar? 
Obserwacje a 

doświadczenie. 
Wielkości fizyczne i ich 

jednostki. 

Niepewność pomiaru. 

Cyfry znaczące. 

 

• zna podstawowe jednostki długości, 

czasu i masy,  
• potrafi dobrać przyrządy do pomiaru 

danej wielkości fizycznej, 
• umie wykonać proste pomiary długości 

i czasu, 
• zdaje sobie sprawę, że oprócz podania 

wyniku pomiaru należy podać jednostkę 

mierzonej wielkości 

• wie, że każdy pomiar jest obar-

czony niepewnością, 

• umie przeliczać jednostki, 

wykorzystując zależności między 

różnymi jednostkami, 
• zapisuje wyniki pomiarów 

w formie tabeli, 
• potrafi wskazać liczbę cyfr 

znaczących w wynikach pomiarów 

lub obliczeń, 

• umie ocenić niepewność 

pomiarów, 
• wskazuje czynniki istotne 

i nieistotne dla wyniku pomiaru, 
• potrafi zapisać wyniki pomiarów 

i obliczeń z odpowiednią liczbą cyfr 

znaczących, 

• potrafi wyjaśnić konieczność ujed-

nolicenia stosowanych jednostek, 
• umie posługiwać się nietypowymi 

jednostkami prędkości (np. węzeł), 

P
rę

d
k
o
ść

. Pojęcie prędkości i drogi. 
Jednostki prędkości i ich 

przeliczanie. 

 

• wie, jak obliczać prędkość w ruchu 

jednostajnym, 
• wie, jakie są jednostki prędkości, 
• zna pojęcie drogi, 

• rozumie różnicę między prędkością 

średnią a chwilową, 
• umie przeliczać jednostki prędkości, 
• umie obliczyć pokonaną drogę, gdy 

dana jest prędkość średnia i czas 

trwania ruchu, 
• wie, na czym polega względność 

ruchu 

• umie rozwiązywać zadania, 

korzystając z definicji prędkości 

średniej (chwilowej w ruchu 

jednostajnym), 

• umie na podstawie zaplanowanego 

doświadczenia wyznaczyć prędkość średnią, 

np. marszu, biegu, pływania, jazdy 

rowerem, 
• rozumie, czym jest prędkość względna 

poruszających się ciał i potrafi ją obliczyć, 

P
rz

y
sp

ie
sz

en
ie

. Pojęcie przyspieszenia. 
Pojęcie toru ruchu. 

Jednostka przyspieszenia. 

Klasyfikacja ruchów. 

Przyspieszenie ziemskie, 

przyspieszenie grawitacyjne. 

• wie, co to jest przyspieszenie, 

• zna jednostkę przyspieszenia,  
• potrafi odróżniać ruchy przyspieszony, 

opóźniony i jednostajny, 
• wie, z jakim przyspieszeniem spadają na 

ziemię ciała, 

• wie, jaki jest sens jednostki 

przyspieszenia, 
• wie, jak obliczać przyspieszenie 

w ruchu jednostajnie przyspieszonym 

prostoliniowym, 

• umie rozwiązywać zadania, 

wykorzystując wzór a= t
v




, 
• wie, jak zmienia się prędkość 

w różnych rodzajach ruchu,  
• potrafi opisać ruchy: jednostajny, 

jednostajnie przyspieszony i jedno-

stajnie opóźniony, 

• potrafi, korzystając ze wskazań 

szybkościomierza i stopera, oszacować 

wartość przyspieszenia średniego 

samochodu,. 

W
y
k
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 i
 p
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k
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Odczytywanie z wykresów S(t), 

(t) położenia i prędkości ciała. 
Sporządzanie wykresów 

zależności położenia i prędkości 

od czasu. 
 

• potrafi z wykresu zależności położenia od 

czasu odczytać położenie ciała w danej 

chwili, 
• odróżnia na podstawie wykresów ruch 

krzywoliniowy od prostoliniowego, 

jednostajny od niejednostajnego oraz 

przyspieszony od opóźnionego,  
• potrafi z wykresu zależności prędkości od 

czasu odczytać prędkość ciała w danej 

chwili 

• umie, na podstawie danych 

z doświadczenia, opisu słownego, 

sporządzić wykres zależności wartości 

prędkości od czasu. 

• potrafi interpretować proste wykresy 

zależności położenia od czasu, 
• potrafi obliczyć drogę jako pole 

pod wykresem prędkości od czasu w 

ruchu jednostajnym. 

•  potrafi interpretować złożone wykresy 

zależności położenia od czasu, 
• rozumie, czym jest proporcjonalność 

dwóch wielkości, 
• potrafi wskazać, które wielkości fizyczne 

opisujące ruch są wprost proporcjonalne, a 

które nie są (w danym ruchu), 
• potrafi obliczyć drogę jako pole pod 

wykresem prędkości od czasu w ruchu 

jednostajnie przyspieszonym 
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Siła jako miara oddziaływań. 
Siła ciężkości. 

Graficzny obraz siły. 
Siła wypadkowa sił 

działających wzdłuż jednej 
prostej. 

Pojęcie sił oporu ruchu. 

• zna jednostkę siły, 
• podaje przykłady sił i rozpoznaje je 
w różnych sytuacjach praktycznych, 
• wie, jak graficznie przedstawiać 
siłę,  
• wie, co to jest siła wypadkowa,  
• wie, co oznacza równoważenie się 
sił,  
• wie, że siły mogą działać również 
na odległość, i potrafi podać przy-
kłady takich sił, 
• potrafi zmierzyć siłę ciężkości 

• wie, że siłę można przedstawić 
za pomocą wektora,  
• wie, jak dodaje się siły 
działające wzdłuż jednej prostej, 
• potrafi podać przykłady sił 

oporu ruchu, 

• potrafi narysować wektory siły 
w danej skali i obliczyć siłę 
wypadkową (sił działających 
wzdłuż jednej prostej), 

• potrafi wyjaśnić, dlaczego podnie-
sienie przedmiotu na Księżycu wymaga 
użycia mniejszej siły niż podniesienie 
go na Ziemi,  

M
ie

rz
en

ie
 s

ił
. 

Mierzenie sił. 
Masa a ciężar. 

• wie, do czego służy siłomierz 
i z czego jest zbudowany, 
• wie że wydłużenie sprężyny wzrośnie 
gdy zawiesimy na niej przedmiot 
o większej masie, 

• rozumie, na czym polega 
wyskalowanie siłomierza, 
• umie wyznaczyć, korzystając 
z siłomierza, przybliżoną masę 
przedmiotu, 
 • potrafi, znając masę 
przedmiotu, wyznaczyć jego 

przybliżony ciężar, 

• umie sporządzić wykres 
zależności wydłużenia sprężyny 
od działającej na nią siły,  
• potrafi na podstawie wykresu 
przewidzieć wydłużenie sprężyny 
pod wpływem danej siły, 

• wie, w jaki sposób zrobić ze sprężyny 
siłomierz,  
• wie, że wydłużenie sprężyny jest 
wprost proporcjonalne do ciężaru 

wieszanego na niej ciała, 
• umie na podstawie zaplanowanego 
doświadczenia zbadać zależność 
wydłużenia sprężyny od ciężaru 
wieszanych na niej ciał, 

P
ie

rw
sz

a 

z
as

ad
a 

d
y
n
am

ik
i 

N
ew

to
n
a Minimalizowanie oporów. 

ruchu. 
Bezwładność ciał. 
Siły bezwładności 

• zna pierwszą zasadę dynamiki, 
 

• wie, co to jest bezwładność ciał, 
• potrafi podać przykłady, w których 
odczuwa się siły bezwładności, 

• wie, że siły bezwładności są 
siłami pozornymi, 
• potrafi wyjaśnić przyczynę 
zachowania się ciał w hamującym 
bądź rozpędzającym się pojeździe, 

• rozumie, że w warunkach ziemskich 
siła jest potrzebna do podtrzymania 

ruchu jednostajnego z powodu braku 
możliwości całkowitego 
wyeliminowania oporów ruchu, 

D
ru

g
a 

za
sa

d
a 

d
y
n
am

ik
i 
N

ew
to

n
a 

Zależności: a = m

F

, 
F  = ma. 

• zna drugą zasadę dynamiki, 
• posługuje się pojęciem siły ciężkości, 
• umie obliczać ciężar ciała o znanej 

masie, 

• wie, że siła jest potrzebna do 
zmiany wartości prędkości lub kie-
runku, w jakim ciało się porusza, 
• umie stosować do obliczeń 

związek między masą ciała, 
przyspieszeniem i siłą, 

• rozumie różnicę między 
pojęciami masy i ciężaru,  
• potrafi powiązać jednostkę siły 
z innymi jednostkami układu SI, 
• umie opisać ruch ciała na 

podstawie wartości i kierunku 
wektora siły wypadkowej sił 
działających na ciało, 

• umie wyjaśnić, w odniesieniu do drugiej 
zasady dynamiki, zachowanie się ciał w 
różnych sytuacjach, 
• umie przeprowadzić doświadczenie (na 
podstawie zamieszczonego opisu) 
ilustrujące skutki działania takiej samej 
siły na ciała o różnych masach, 

T
rz

ec
ia

 z
as

ad
a 

d
y
n
am
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i 

N
ew
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n
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 Wzajemność oddziaływań. 
Pojęcia siły akcji i reakcji. 

Siła sprężystości. 
Siła nacisku. 

• zna trzecią zasadę dynamiki, 

• wie, że oddziaływania są wzajemne. 

• opisuje wzajemne oddziaływanie 
ciał, posługując się trzecią zasadą 
dynamiki, 
• wie, że siły akcji i reakcji się nie 
równoważą 
• wie, jak działa siła nacisku. 

• potrafi wskazać w konkretnym 
przykładzie siły akcji i reakcji, 

• wie, że siła sprężystości jest siłą 
reakcji (np. na nacisk). 

• umie wyjaśnić, w odniesieniu do trzeciej 
zasady dynamiki, zachowanie się ciał 
w różnych sytuacjach 
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E
N
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P
ra

ca
. Związek W = Fs. 

Jednostka pracy. 
 

• zna pojęcie pracy,  
• zna jednostkę pracy 

• umie obliczać pracę w prostych 
przykładach, 
• opisuje wpływ wykonanej pracy 
na zmianę energii, 
• potrafi wyjaśnić różnice 
pomiędzy potocznym i 
fizycznym rozumieniem słowa 
„praca”, 

• potrafi wykazać, że maszyny 
proste (bloczki, pochylnie) nie 
zmniejszają wartości pracy 
koniecznej do jej wykonania, 
• potrafi powiązać jednostkę pracy 
z innymi jednostkami układu SI, 

• potrafi wyjaśnić, jakie są zyski i straty 
wynikające z zastosowania, bloczków 

i pochylni przy wykonywaniu pracy,  
E

n
er

g
ia

. 

Energia. 
Obliczanie grawitacyjnej ener-
gii potencjalnej jako iloczynu 
ciężaru i wysokości (Ep = Qh). 
Obliczanie energii kinetycznej 

na podstawie wzoru 

Ek = 2

2mv

. 
Energia mechaniczna. 

• zna pojęcie energii,  
• zna pojęcia energii potencjalnej 
grawitacji i energii kinetycznej, 
• zna jednostkę energii, 
• wie, jakie energie składają się na 
energie mechaniczną, 

• wie, od czego zależy wartość 
energii kinetycznej, a od czego – 
potencjalnej, 

• umie obliczać wartość 
energii potencjalnej, 
• umie obliczać wartość 
energii kinetycznej, 

• umie rozwiązać złożone zadania 
związane z energią potencjalną, 
• wie, że energia kinetyczna ciała nie 
jest wprost proporcjonalna do jego 

prędkości, 

Z
as

ad
a 

za
ch

o
w

an
ia

 

en
er

g
ii

 

Rodzaje energii. 
Zasada zachowania energii 

mechanicznej. 
Przemiany energii potencjalnej 

i kinetycznej. 
Energia wewnętrzna. 

Zasada zachowania energii. 

• zna różne rodzaje energii (m.in. 
chemiczną, elektryczną, słońca), 
• zna zasadę zachowania energii, 
• zna zasadę zachowania energii 
mechanicznej,  
• zna pojęcie energii wewnętrznej, 

• rozumie treść zasady 
zachowania energii 

mechanicznej,  
• rozumie treść zasady zachowania 
energii, 
• wie, że energia wewnętrzna ciała 
wiąże się z jego temperaturą, 

• potrafi obliczać wartość energii 
kinetycznej (potencjalnej) 

w przykładach, w których można 
korzystać z zasady zachowania 
energii mechanicznej, 
• potrafi wyjaśnić przemiany 
energii w typowych sytuacjach 

• potrafi wyjaśnić przemiany energii 
w nietypowych sytuacjach,  
• umie rozwiązywać nietypowe zadania 
związane z przemianami energii 
i wydajnością procesu przekazywania 
energii, 

M
oc

. 

Związek P = 
t

W

. 
Jednostka mocy. 

Moc chwilowa i średnia 

• zna pojęcie mocy, 
• zna jednostkę mocy. 

• rozumie związek między pracą 
a mocą,  

• umie obliczać moc w prostych 
przykładach, 
• wie, że moc niektórych 
urządzeń jest podawana w 
koniach mechanicznych i zna 
związek tej jednostki z watem. 

• potrafi powiązać jednostkę mocy 
z innymi jednostkami układu SI, 
• rozumie, czym jest moc 
chwilowa,  
a czym moc średnia, 
• potrafi przeliczać konie 
mechaniczne na waty i odwrotnie,  
• umie wykazać, że wydajność 
procesu przemiany energii lub 
pracy urządzenia jest mniejsza 
niż 100%. 

 umie rozwiązać nietypowe zadania 
związane z mocą urządzeń. 
• rozumie ideę działania elektrowni 
szczytowo-pompowych,  
• umie wyjaśnić, co rozumiemy pod 
pojęciem „straty energii”, 
• zna pojęcie sprawności i wie, jak 
obliczać sprawność urządzeń. 
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Stany skupienia materii. 
Napięcie powierzchniowe. 

Zjawisko dyfuzji. 

Kryształy. 

Rozszerzalność termiczna. 

• wie, że substancje mogą mieć trzy stany 

skupienia, umie nazwać te stany, 
• wie, że ciała składają się z atomów 

i cząsteczek, 

• potrafi opisać mikroskopowe 

i makroskopowe własności substancji 

w różnych stanach skupienia, 
• rozumie, na czym polega zjawisko 

dyfuzji, 
• opisuje zjawisko napięcia 

powierzchniowego na wybranym 

przykładzie, 
• wie, co to są kryształy, 

• potrafi wyjaśnić, czym różni się 

polikryształ od monokryształu, 
• potrafi podać przykłady skutków 

rozszerzalności termicznej ciał, 

• potrafi zademonstrować różnice właściwości 

fizycznych substancji w różnych stanach 

skupienia, 
• potrafi wyjaśnić, dlaczego kropla wody ma 

kształt zbliżony do kuli, 
• wie jak działa bimetal, 

T
em

p
er

at
u

ra
 

Termometr a termoskop. 

Skale temperatury Celsjusza 

i Kelvina. 
Kinetyczno-molekularna inter-

pretacja temperatury. 
Cieplny przekaz energii. 

Praca, ciepło i energia 

wewnętrzna. 

• zna dwie skale temperatury, 

• wie, że wyższa temperatura ciała oznacza 

szybszy ruch jego cząsteczek, 
• wie, kiedy ciała są w stanie równowagi 

termicznej, 
• wie, że energia wewnętrzna to suma 

różnych rodzajów energii cząsteczek, 

• umie przeliczać temperaturę ze skali 

Celsjusza na skalę Kelvina – i odwrotnie,  
• rozróżnia pojęcia: ciepło, energia 

wewnętrzna i temperatura, 
• rozumie, na czym polega cieplny 

przekaz energii, i wie, że jego warun-

kiem jest różnica temperatur, 
• zna dwa sposoby na zwiększenie 

energii wewnętrznej ciała, 

• zna kinetyczno-molekularną 

interpretację temperatury, 
• rozwiązuje zadania dotyczące 

zmiany energii wewnętrznej ciała na 

podstawie zasady zachowania energii, 

• potrafi wyjaśnić zasadę działania termometru 

cieczowego, 
• potrafi (za pomocą danego wzoru) 

temperaturę w skali Celsjusza wyrazić w skali 

Fahrenheita– i odwrotnie, 

C
ie

p
ło

 w
ła

śc
iw

e.
 

Pojęcie ciepła właściwego. 

Jednostka ciepła właściwego. 

Bilans cieplny. 

• wie, co to jest ciepło właściwe i w jakich 

jednostkach je wyrażać, 

• wie, co oznacza, że ciepła właściwe 

różnych substancji są różne, 
• potrafi wykonać pomiar ciepła 

właściwego wody, 

• umie obliczyć ilość energii ko-

niecznej do określonej zmiany 

temperatury danej substancji o znanej 

masie, 
• potrafi obliczyć końcową 

temperaturę zmieszanych porcji 

wody, gdy znane są masy 

i temperatury początkowe tych porcji, 
• potrafi interpretować wykresy za-

leżności zmiany temperatury ciała od 

ilości dostarczanej energii, 

• potrafi na podstawie zaplanowanego 

doświadczenia wyznaczyć ciepło właściwe 

danej substancji, 
• potrafi obliczyć masy porcji wody o znanych 

temperaturach, aby po ich zmieszaniu 

otrzymać wodę o zadanej temperaturze, 

P
rz

ek
az

y
w

an
ie

 

ci
ep

ła
. Konwekcja, przewodnictwo 

cieplne i promieniowanie. 

Badanie przewodnictwa. 

• zna sposoby przekazywania ciepła, 

• potrafi podać przykład dobrego 

przewodnika i dobrego izolatora ciepła, 

• potrafi podać przykłady przewod-

nictwa cieplnego, konwekcji i pro-

mieniowania, 
• wie, jaki wpływ ma kolor po-

wierzchni na szybkość jej nagrze-

wania się pod wpływem promienio-

wania słonecznego, 
 

• potrafi wyjaśnić, dlaczego po 

dotknięciu dwóch przedmiotów 

wykonanych z różnych materiałów 

wydaje się, że mają one różne 

temperatury, choć w rzeczywistości ich 

temperatury są takie same, 
• potrafi wyjaśnić, na czym polega 

zjawisko konwekcji 

• potrafi na podstawie przygotowanego opisu 

zbadać, który z danych materiałów jest 

lepszym przewodnikiem ciepła, 
• potrafi opisać, od czego zależy tempo 

przekazywania energii przez ścianę o danej 

powierzchni w jednostce czasu, 

Z
m

ia
n
y

 s
ta

n
ó

w
 

sk
u
p

ie
n

ia
. 

Zjawiska topnienia i krzepnięcia. 

Temperatura topnienia 

i krzepnięcia. 
Zjawiska sublimacji i resublimacji. 
Zjawiska parowania i skraplania. 
Wrzenie. Temperatura wrzenia i 

skraplania. 

• opisuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, 

parowania, skraplania, sublimacji 

i resublimacji, 
• wie, że temperatura substancji w stanie 

krystalicznym w czasie topnienia 

i krzepnięcia się nie zmienia, 
• potrafi zademonstrować zjawiska topnienia, 

wrzenia i skraplania. 

• wie, na czym polega różnica między 

wrzeniem a parowaniem, 
• wie, jakie czynniki przyspieszają 

parowanie, i rozumie dlaczego, 
• wie, że większość substancji 

podczas krzepnięcia zwiększa swoją 

objętość i że wyjątkiem jest woda. 

• wie, jak zmienia się energia 

wewnętrzna przy zmianach stanu 

skupienia. 
• potrafi wyjaśnić, dlaczego parowanie 

powoduje spadek temperatury 

parującej cieczy. 

• potrafi wyjaśnić znacznie wzrostu objętość 

krzepnącej wody w przyrodzie. 
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Gęstość substancji V

m
d 

. 
Jednostka gęstości substancji. 

• wie, co to jest gęstość substancji, 
• zna jednostkę gęstości substancji, 

• umie obliczać gęstość substancji, 

z której wykonane jest ciało, znając masę 

i objętość ciała, 

• umie rozwiązywać proste zadania 

związane z gęstością substancji, 
• potrafi doświadczalnie wyznaczać 

gęstości określonych substancji 

w kształcie prostopadłościanu, 
• potrafi powiązać jednostkę gęstości 

z innymi jednostkami układu SI 

• potrafi na podstawie zaplanowanego 

doświadczenia wyznaczyć gęstość substancji, 

z której jest wykonane ciało (zarówno o 

regularnych, jak i nieregularnych kształtach), 
C

iś
n
ie

n
ie

 

Pojęcie ciśnienia. 

Związek S

F
p 

. 
Jednostki ciśnienia (Pa, atm). 

Parcie. 
Prawo Pascala. 

Zależność ciśnienia 

hydrostatycznego od głębokości. 

• zna pojęcie parcia, 
• zna jednostkę ciśnienia, 

• wie, jak obliczać ciśnienie,  
• zna prawo Pascala, 

• potrafi zademonstrować prawo Pascala, 

• wie, jak działa siła zwana parciem, 
• wie, jak obliczać ciśnienie wywierane 

przez ciało na podłoże, 
• rozumie, że ciśnienie cieczy nie zależy 

od ilości cieczy, ale od wysokości słupa 

cieczy, i umie to wyjaśnić na 

przykładzie, 
• rozumie prawo naczyń połączonych, 
• znając wartość ciśnienia wody, potrafi 

obliczyć jej nacisk na powierzchnię 

• umie objaśnić, jak można zwiększyć lub 

zmniejszyć ciśnienie wywierane przez 

ciało na podłoże, 
• potrafi obliczyć ciśnienie cieczy na 

zadanej głębokości, 
• potrafi powiązać jednostkę ciśnienia 

z innymi jednostkami układu SI, 

• potrafi zademonstrować zależność ciśnienia 

cieczy od wysokości słupa cieczy,  
• potrafi opisać jakościowo różnię między 

ciśnieniem wywieranym przez ciało stałe 

a ciśnieniem wywieranym przez ciecz, 

C
iś

n
ie

n
ie

 

p
o
w

ie
tr

za
. Ciśnienie atmosferyczne. 

Jednostki ciśnienia: mm Hg oraz 

bar. 

• potrafi odczytać wartość ciśnienia na 

barometrze, 
• wie, jakie jest w przybliżeniu ciśnienie 

atmosferyczne, 

• wie, że ciśnienie powietrza maleje wraz 

ze wzrostem wysokości n.p.m.,  
• znając wartość ciśnienia powietrza, 

potrafi obliczyć jego nacisk na 

powierzchnię, 

• umie opisać doświadczenie 

Torricellego, 
• rozumie zasadę działania barometru 

cieczowego, 
• rozumie różnicę między ciśnieniem 

podawanym w prognozach pogody 

a faktycznym ciśnieniem w danej 

miejscowości, 

• potrafi wyjaśnić, dlaczego można pić przez 

słomkę, 
• potrafi na podstawie zaplanowanego 

doświadczenia wyznaczyć ciśnienie powietrza, 

S
ił

a 
w

y
p

o
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. 

Siła wyporu w cieczach i w ga-

zach. 

Prawo Archimedesa. 

• wie, że istnieje siła wyporu i jak jest 

skierowana, 
• wie, że siła wyporu istnieje w cieczach i 

gazach, 

• wie, od czego zależy wartość siły 

wyporu, 
• zna treść prawa Archimedesa, 
• potrafi wyznaczyć za pomocą 

siłomierza wartość siły wyporu, 

• umie obliczać siłę wyporu, 

• potrafi opisać zmiany wartości siły 

wyporu działającej na ciało zanurzane w 

cieczy, 

• rozumie i umie wyjaśnić fakt, że wartość siły 

wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy 

(gazu), 
• potrafi na podstawie zaplanowanego 

doświadczenia wyznaczyć gęstość ciała za 

pomocą wagi i naczynia z wodą, 

P
ły

w
an

ie
 c
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Pływanie ciał. 
• wie, że ciała toną w cieczach o mniejszej 

gęstości niż gęstość ciał. 

• wie, co to jest areometr i do czego 

służy, 

• potrafi na podstawie danych gęstości 

cieczy i ciała stwierdzić, jak ciało się 

zachowa po włożeniu go do cieczy. 

• potrafi na podstawie obliczeń prze-

widzieć, czy ciało zanurzy sie w cieczy, 
• potrafi wyjaśnić, dlaczego ciała toną 

w cieczach o mniejszej gęstości niż 

gęstość tych ciał, 
• potrafi obliczyć gęstość cieczy, gdy 

dane są wielkość zanurzenia ciała i jego 

gęstość, 

• potrafi obliczyć gęstość ciała, gdy dane 

są gęstość cieczy i wielkość zanurzenia 

ciała w tej cieczy. 

• potrafi podać warunki pływania ciał, 
• rozumie związek stopnia zasolenia wód 

z zanurzeniem pływającego po nich statku. 
• potrafi opisać „pływanie” ciał 

w powietrzu. 

 

 

 


 


