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Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie podstawowym 

dla klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Lesku 
 

Temat (rozumiany jako 
lekcja) 

Wymagania konieczne 
(ocena dopuszczająca) 

Wymagania  
podstawowe 

(ocena dostateczna) 

Wymagania  
rozszerzające  
(ocena dobra) 

Wymagania  
dopełniające 

(ocena bardzo dobra) 

Wymagania  
wykraczające 

(ocena celująca) 

Dział 1. Grawitacja 

1.1. Ruch jednostajny 
po okręgu 

Uczeń:   

 Definiuje ruch jedno-
stajny po okręgu, 
okres ruchu i często-
tliwość 

 Posługuje się poję-
ciem prędkości linio-
wej, przyspieszenia 
dośrodkowego i siły 
dośrodkowej 

Uczeń:  

 Wykonuje i objaśnia 
doświadczenie do-
wodzące istnienia siły 
dośrodkowej 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie proste zada-
nia dotyczące okresu, 
częstotliwości, pręd-
kości liniowej i przy-
spieszenia dośrod-
kowego 

Uczeń: 

 Posługuje się poję-
ciem łukowej miary 
kąta i prędkości ką-
towej 

 Uzasadnia związek 
między prędkością li-
niową a kątową 

Uczeń: 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania związane z 
bieżącym tematem 

 

1.2. Ruch planet dooko-
ła Słońca 

Uczeń:  

 Formułuje główne 
tezy teorii heliocen-
trycznej Kopernika 

 Wyjaśnia, dlaczego 
planety przemiesz-
czają się na tle 
gwiazd 

 Zna treść i wzór do-
tyczący trzeciego 
prawa Keplera 

Uczeń: 

 Stosuje trzecie prawo 
Keplera do obliczania 
okresu obiegu plane-
ty wokół Słońca lub 
jej średniej odległości 
od Słońca 

Uczeń: 

 Zna historyczne po-
glądy na budowę 
Układu Słonecznego, 
w tym założenia teo-
rii geocentrycznej 

 Omawia szczegółowo 
prawa Keplera, po-
sługując się odpo-
wiednimi rysunkami 

Uczeń:  

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania związane z 
bieżącym tematem 

 

1.3. Prawo powszech-
nego ciążenia 

Uczeń:  

 Formułuje treść i 

Uczeń: 

 Rozwiązuje samo-

Uczeń: 

 Wyprowadza prawo 

Uczeń:  

 Rozwiązuje samo-

Uczeń: 

 Wyprowadza zależ-
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wzór prawa po-
wszechnego ciążenia, 
objaśnia znaczenie 
użytych symboli  

 Wyjaśnia istotę przy-
spieszenia ziemskie-
go i zna jego wartość 

dzielnie proste zada-
nia na oddziaływanie 
grawitacyjne dwóch 
ciał 

 

powszechnego ciąże-
nia z praw Keplera i 
wzorów dotyczących 
ruchu obrotowego 

 Opisuje metodę po-
miaru stałej grawita-
cji 

dzielnie trudniejsze 
zadania związane z 
bieżącym tematem 

 

ność przyspieszenia 
grawitacyjnego od 
odległości od środka 
masy we wnętrzu 
planety 

1.4. Metody pomiaru 
przyspieszenia ziem-
skiego 

Uczeń:  

 Wymienia źródła 
błędów pomiarowych 
i wskazuje metody 
eliminowania tych 
błędów 

 Przeprowadza ekspe-
ryment i uzyskuje 
wyniki o niezbyt wy-
sokiej dokładności 

 Opracowuje termi-
nowo pisemną rela-
cję z eksperymentu w 
formie w miarę po-
prawnego sprawoz-
dania 

Uczeń: 

 Przeprowadza ekspe-
ryment i uzyskuje 
wyniki o przeciętnej 
dokładności 

 Oddaje w terminie 
formalnie poprawną 
relację pisemną z 
przeprowadzonego 
eksperymentu 

Uczeń: 

 Uzyskuje dość do-
kładne wyniki pomia-
rów 

 Poprawnie stosuje 
statystyczne metody 
opracowywania wy-
ników 

Uczeń:  

 Uzyskuje bardzo do-
kładne wyniki pomia-
rów 

 Wykazuje dociekli-
wość poznawczą 
podczas przeprowa-
dzania eksperymen-
tów i opracowywania 
wyników 

 Stosuje graficzną 
analizę wyników da-
nych pomiarowych i 
wyciąga z niej trafne 
wnioski 

Uczeń: 

 Uzyskuje wyniki po-
miarów zbliżone do 
ideału 

 Wykazuje szczególną 
dociekliwość po-
znawczą jako ekspe-
rymentator 

 Proponuje alterna-
tywne metody ba-
dawcze 

 Wyciąga wnioski 
świadczące o szcze-
gólnie głębokim ro-
zumieniu istoty 
sprawy 

1.5.* Pole grawitacyjne 
jako pole zachowawcze 

    Uczeń:  

 Definiuje pole poten-
cjalne (zachowawcze) 
i wyjaśnia jego istotę 

 Oblicza pracę w polu 
zachowawczym na 
podstawie prawidło-
wych wzorów na 
energię potencjalną 

1.6. Elementy kosmo- Uczeń:   Uczeń: Uczeń: Uczeń:  Uczeń: 
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nautyki  Wyjaśnia pojęcia: 
przeciążenie, nieważ-
kość, satelita geosta-
cjonarny 

 Zna wzór na pierwszą 
prędkość kosmiczną 

 Rozwiązuje proste 
zadania rachunkowe 
na podstawienie do 
gotowych wzorów 

 Wyprowadza wzór na 
pierwszą prędkość 
kosmiczną 

 Oblicza promień orbi-
ty geostacjonarnej 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania związane z 
bieżącym tematem 

 Omawia problemy 
związane z napędem 
i sterowaniem sond 
międzyplanetarnych 

 Wyprowadza wzór na 
drugą prędkość ko-
smiczną 

 Prawidłowo opisuje 
ruch ciał w Układzie 
Słonecznym w zależ-
ności od ich prędko-
ści początkowych 

1.7. Powtórzenie wia-
domości 

Uczeń:   

 Przedstawia podsta-
wowe fakty, defini-
cje, prawa fizyki i 
najważniejsze wzory 

 Podaje znaczenie 
symboli użytych we 
wzorach 

 Przygotowuje referat 
słabo przemyślany 
lub niewyczerpujący 
tematu, czyta go z 
kartki, z trudem od-
powiada na proste 
pytania 

Uczeń: 

 Omawia podstawowe 
związki przyczynowo-
skutkowe między fak-
tami 

 Jakościowo uzasad-
nia wzory 

 Rozwiązuje proste 
zadania rachunkowe 

 Przygotowuje referat 
średnio przemyślany 
lub niekompletny, 
czyta go z kartki, od-
powiada na proste 
pytania 

Uczeń: 

 Wyprowadza (z nie-
wielką pomocą na-
uczyciela) wszystkie 
omawiane wzory 

 Rozwiązuje (z nie-
wielką pomocą na-
uczyciela) trudniejsze 
zadania 

 Przygotowuje cieka-
wy referat, czyta go z 
kartki, bez trudu od-
powiada na pytania 

Uczeń:  

 Samodzielnie kojarzy 
wszystkie fakty 
omawiane w ramach 
działu i wyprowadza 
wszystkie wzory 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania  

 Przygotowuje cieka-
wy referat i omawia 
go z pamięci lub przy 
użyciu technik mul-
timedialnych 

Uczeń: 

 Samodzielnie kojarzy 
fakty z różnych dzia-
łów fizyki 

 Samodzielnie rozwią-
zuje zadania szcze-
gólnie trudne lub o 
charakterze interdy-
scyplinarnym 

 Przygotowuje szcze-
gólnie interesujący 
referat, prezentację, 
makietę i omawia je z 
pamięci 

1.8. Sprawdzian Uczeń: 

 Przedstawia podsta-
wowe fakty, defini-
cje, prawa fizyki i 
najważniejsze wzory 

 Podaje znaczenie 
symboli użytych we 
wzorach 

Uczeń: 

 Omawia podstawowe 
związki przyczynowo-
skutkowe między fak-
tami 

 Jakościowo uzasad-
nia wzory 

 Rozwiązuje proste 
zadania rachunkowe 

Uczeń: 

 Wyprowadza (z nie-
wielkimi usterkami) 
wszystkie omawiane 
wzory 

 Rozwiązuje trudniej-
sze zadania rachun-
kowe 

Uczeń:  

 Swobodnie posługuje 
się całą wiedzą teore-
tyczną omówioną w 
ramach działu 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania 

 Wyciąga trafne wnio-
ski 

Uczeń: 

 Swobodnie posługuje 
się wiedzą teoretycz-
ną z wszystkich 
omówionych działów 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie szczególnie 
trudne zadania i pro-
blemy z „podwójnym 
dnem” 
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Dział 2. Fizyka atomowa 

2.1. Promieniowanie 
termiczne 

Uczeń:  

 Opisuje widmo ciągłe 
w sposób jakościowy 

Uczeń: 

 Wyjaśnia pojęcia: 
zdolność emisyjna i 
absorpcyjna, ciało 
doskonale czarne, 
podając przykłady z 
życia 

Uczeń: 

 Formułuje (słowami i 
wzorem) prawa Kir-
chhoffa, Plancka, 
Wiena i Stefana-
Boltzmanna, objaśnia 
użyte we wzorach 
symbole  

Uczeń:  

 Objaśnia sens praw 
Plancka i Wiena, po-
sługując się odpo-
wiednimi wykresami  

 Rozwiązuje samo-
dzielnie zadania ra-
chunkowe związane z 
bieżącym tematem 

 

2.2. Zjawisko fotoelek-
tryczne zewnętrzne 

Uczeń: 

 Definiuje zjawisko 
fotoelektryczne ze-
wnętrzne i wyjaśnia, 
co to jest fotoelek-
tron 

 Przedstawia prawa 
związane z fotoemi-
sją 

 Podaje treść i wzór 
prawa Einsteina–
Millikana 

Uczeń:  

 Opisuje doświadcze-
nie Hertza 

 Wymienia zastoso-
wania praktyczne 
zjawiska fotoelek-
trycznego 

 Rozwiązuje proste 
zadania rachunkowe 
na wyznaczenie 
energii i prędkości fo-
toelektronów z zasa-
dy zachowania ener-
gii 

Uczeń: 

 Opisuje doświadcze-
nie Lenarda i jego 
wyniki 

 Dokonuje prawidło-
wej interpretacji zja-
wiska na gruncie me-
chaniki kwantowej 

 Wyjaśnia, jak można 
wyznaczyć doświad-
czalnie wartość stałej 
Plancka i pracę wyj-
ścia dla konkretnej 
substancji 

Uczeń:  

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania związane z 
bieżącym tematem 

 Zna istotę i zastoso-
wania zjawiska foto-
elektrycznego we-
wnętrznego 

 

2.3. Właściwości fotonu Uczeń:  

 Definiuje pojęcie 
fotonu 

 Podaje wzór na ener-
gię fotonu 

Uczeń: 

 Posługuje się wzorem 
na energię fotonu w 
prostych zadaniach 
rachunkowych 

 

Uczeń: 

 Uzasadnia lub wy-
prowadza wzory na 
masę, energię i pęd 
fotonu 

Uczeń:  

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania rachunkowe 

Uczeń:  

 Opisuje zjawiska 
świadczące o korpu-
skularnej naturze 
światła  

 Wyjaśnia pojęcie 
dualizmu korpusku-
larno-falowego 

2.4.* Podstawowe     Uczeń:  
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przewidywania mecha-
niki kwantowej 

 Wyjaśnia, czym są 
fale materii, i oblicza 
ich długość 

 Opisuje budowę i 
zasadę działania mi-
kroskopu elektrono-
wego  

 Formułuje zasadę 
nieoznaczoności He-
isenberga 

 Wyjaśnia, skąd wyni-
ka kwantowanie 
energii i na czym po-
lega zjawisko tune-
lowe 

2.5. Widma atomowe Uczeń:  

 Wyjaśnia, co to jest i 
jak powstaje widmo 
emisyjne i absorpcyj-
ne  

 Opisuje jakościowo 
widmo wodoru 

Uczeń: 

 Stosuje wzór Balmera 
do obliczania długo-
ści fal linii widmo-
wych  

 Wymienia zastoso-
wania analizy wid-
mowej 

 Uczeń:  

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania związane z 
bieżącym tematem 

 

2.6. Model Bohra ato-
mu wodoru 

Uczeń:  

 Formułuje postulaty 
Bohra 

 Opisuje model atomu 
wg Bohra w sposób 
jakościowy 

 Definiuje stan stacjo-
narny i wzbudzony 

 Zna wzory na pro-
mień orbity stacjo-

Uczeń: 

 Posługuje się wzora-
mi na promień orbity 
stacjonarnej i energię 
elektronu w atomie 
wodoru 

 Stosuje zasadę za-
chowania energii do 
obliczania energii 
kwantów promie-

Uczeń:  

 Opisuje historyczne 
teorie dotyczące bu-
dowy atomu 

 

Uczeń:  

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania związane z 
bieżącym tematem 
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narnej i energię elek-
tronu w atomie wo-
doru oraz umie wyja-
śnić znaczenie uży-
tych w nich symboli 

niowania 

2.7.* Budowa atomu w 
ujęciu falowym 

    Uczeń: 

 Wymienia manka-
menty teorii Bohra 

 Wyjaśnia sens postu-
latów Bohra na grun-
cie mechaniki falowej 

 Posługuje się poję-
ciem liczby kwanto-
wej 

 Omawia budowę 
atomów wieloelek-
tronowych i wskazuje 
związek między bu-
dową atomu a wła-
ściwościami makro-
skopowymi pier-
wiastków 

2.8.* Promieniowanie 
rentgenowskie 

   Uczeń:  

 Opisuje właściwości 
promieni rentgenow-
skich 

 Wymienia zastoso-
wania promieni rent-
genowskich w medy-
cynie, technice i kry-
stalografii 

Uczeń: 

 Wyjaśnia mechanizm 
powstawania pro-
mieni rentgenow-
skich 

 Objaśnia budowę i 
zasadę działania lamp 
rentgenowskich 

2.9. Powtórzenie wia-
domości 

Uczeń:   

 Przedstawia podsta-

Uczeń: 

 Omawia podstawowe 

Uczeń: 

 Wyprowadza (z nie-

Uczeń:  

 Samodzielnie kojarzy 

Uczeń: 

 Samodzielnie kojarzy 
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wowe fakty, defini-
cje, prawa fizyki i 
najważniejsze wzory 

 Podaje znaczenie 
symboli użytych we 
wzorach 

 Przygotowuje referat 
słabo przemyślany 
lub niewyczerpujący 
tematu, czyta go z 
kartki, z trudem od-
powiada na proste 
pytania 

związki przyczynowo-
skutkowe między fak-
tami 

 Jakościowo uzasad-
nia wzory 

 Rozwiązuje proste 
zadania rachunkowe 

 Przygotowuje referat 
średnio przemyślany 
lub niekompletny, 
czyta go z kartki, od-
powiada na proste 
pytania 

wielką pomocą na-
uczyciela) wszystkie 
omawiane wzory 

 Rozwiązuje (z nie-
wielką pomocą na-
uczyciela) trudniejsze 
zadania 

 Przygotowuje cieka-
wy referat, czyta go z 
kartki, bez trudu od-
powiada na pytania 

wszystkie fakty 
omawiane w ramach 
działu i wyprowadza 
wszystkie wzory 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania  

 Przygotowuje cieka-
wy referat i omawia 
go z pamięci lub przy 
użyciu technik mul-
timedialnych 

fakty z różnych dzia-
łów fizyki 

 Samodzielnie rozwią-
zuje zadania szcze-
gólnie trudne lub o 
charakterze interdy-
scyplinarnym 

 Przygotowuje szcze-
gólnie interesujący 
referat, prezentację, 
makietę i omawia je z 
pamięci 

2.10. Sprawdzian Uczeń: 

 Przedstawia podsta-
wowe fakty, defini-
cje, prawa fizyki i 
najważniejsze wzory 

 Podaje znaczenie 
symboli użytych we 
wzorach 

Uczeń: 

 Omawia podstawowe 
związki przyczynowo-
skutkowe między fak-
tami 

 Jakościowo uzasad-
nia wzory 

 Rozwiązuje proste 
zadania rachunkowe 

Uczeń: 

 Wyprowadza (z nie-
wielkimi usterkami) 
wszystkie omawiane 
wzory 

 Rozwiązuje trudniej-
sze zadania rachun-
kowe 

Uczeń:  

 Swobodnie posługuje 
się całą wiedzą teore-
tyczną omówioną w 
ramach działu 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania 

 Wyciąga trafne wnio-
ski 

Uczeń: 

 Swobodnie posługuje 
się wiedzą teoretycz-
ną z wszystkich 
omówionych działów 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie szczególnie 
trudne zadania i pro-
blemy z „podwójnym 
dnem” 

Dział 3. Fizyka jądrowa 

3.1. Odkrycie i właści-
wości jądra atomowego 

Uczeń:  

 Relacjonuje wyniki 
doświadczenia Ru-
therforda 

 Określa promień 
jądra atomowego 

 Wymienia składniki 
jądra atomowego 

 Posługuje się poję-

Uczeń: 

 Oblicza promień ją-
dra na podstawie 
liczby jego nukle-
onów 

 Określa skład i masę 
jądra konkretnego 
izotopu 

 Oblicza masę ato-

Uczeń: 

 Opisuje szczegółowo 
doświadczenie Ru-
therforda 

 Wyjaśnia działanie 
spektrometru maso-
wego 

 

Uczeń:  

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania związane z 
bieżącym tematem 
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ciem izotopu i deficy-
tu masy 

mową mieszaniny 
izotopów 

 

3.2. Promieniotwór-
czość naturalna 

Uczeń:  

 Wymienia i opisuje 
różne rodzaje pro-
mieniowania 

 Definiuje aktywność 
substancji promienio-
twórczej i okres po-
łowicznego rozpadu 

 Zna treść prawa roz-
padu i wskazuje na 
jego statystyczny 
charakter 

Uczeń: 

 Stosuje prawo rozpa-
du promienio-
twórczego do rozwią-
zywania prostych za-
dań 

Uczeń: 

 Opisuje historię od-
krycia promienio-
twórczości 

Uczeń:  

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania związane z 
bieżącym tematem 

 

3.3. Rozpady promie-
niotwórcze 

Uczeń:  

 Definiuje rozpad alfa 
i beta 

 Posługuje się poję-
ciem szeregu pro-
mieniotwórczego 

Uczeń: 

 Zapisuje przykładowe 
reakcje rozpadu alfa i 
beta, zwracając uwa-
gę na spełnienie za-
sad zachowania 

Uczeń: 

 Wyjaśnia, skąd się 
biorą na Ziemi pier-
wiastki promienio-
twórcze o krótkim 
okresie życia 

 Wyjaśnia mechanizm 
powstawania pro-
mieniowania gamma 

Uczeń:  

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania związane z 
bieżącym tematem 

Uczeń: 

 Opisuje rozpad beta 
plus i wychwyt elek-
tronu 

3.4. Detektory promie-
niowania jądrowego 

Uczeń:  

 Wymienia podsta-
wowe typy detekto-
rów promieniowania 
i omawia ich zasto-
sowania 

Uczeń: 

 Opisuje budowę i 
zasadę działania klisz 
jądrowych, liczników 
Geigera–Müllera, 
liczników scyntyla-
cyjnych, komory Wil-
sona i komory pęche-
rzykowej 

Uczeń:  

 Wyjaśnia problemy 
związane z detekcją 
neutrin 

 Wyjaśnia, dlaczego 
badanie neutrin jest 
dla fizyków ważne 

 Opisuje zasadę dzia-
łania detektora neu-

Uczeń:  

 Wymienia i opisuje 
największe światowe 
laboratoria, w któ-
rych wykorzystuje się 
detektory promie-
niowania 

Uczeń: 

 Opisuje budowę i 
zasadę działania de-
tektorów innych niż 
opisane w podręczni-
ku 
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trin 

3.5. Wpływ promienio-
wania na materię i or-
ganizmy żywe 

Uczeń:  

 Wyjaśnia wpływ na 
materię żywą i nie-
ożywioną promie-
niowania jonizujące-
go 

 Definiuje podstawo-
we wielkości fizyczne 
stosowane w dozy-
metrii oraz ich jed-
nostki 

 Wskazuje na istnienie 
przepisów dotyczą-
cych ochrony radio-
logicznej  

Uczeń: 

 Wyjaśnia wpływ na 
materię strumienia 
neutronów 

 Wyjaśnia pojęcie 
promieniotwórczości 
wzbudzonej  

 Opisuje chorobę po-
promienną 

 Uczeń:  

 Wymienia przykła-
dowe awarie i kata-
strofy związane z 
promieniowaniem i 
opisuje ich skutki 

 

3.6. Zastosowania zja-
wiska promieniotwór-
czości 

Uczeń:  

 Opisuje metodę da-
towania węglem C14 

 Wymienia zastoso-
wania promienio-
twórczości w diagno-
styce medycznej, ra-
dioterapii i wybra-
nych urządzeniach 
przemysłowych 

Uczeń: 

 Rozwiązuje proste 
zadania dotyczące 
datowania metodą 
C14 

 Opisuje wybrane 
zastosowania pro-
mieniotwórczości w 
medycynie i technice 

 Uczeń:  

 Opisuje zastosowania 
promieniotwórczości, 
inne niż opisane w 
podręczniku 

 

3.7. Reakcje jądrowe Uczeń:  

 Definiuje pojęcie 
reakcji jądrowej 

 Wymienia i opisuje 
typy reakcji jądro-
wych, w tym reakcję 
rozszczepienia 

Uczeń: 

 Zapisuje przykładowe 
reakcje w postaci 
równań, zwracając 
uwagę na stosowanie 
zasad zachowania 

 Uczeń:  

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania związane z 
bieżącym tematem 
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3.8. Energia jądrowa Uczeń:  

 Wskazuje deficyt 
masy jako źródło 
energii jądrowej 

 Pokazuje na odpo-
wiednim wykresie 
sposoby uwalniania 
energii jądrowej (syn-
tezę i rozszczepienie) 

 Opisuje budowę i 
zasadę działania re-
aktora jądrowego 
oraz bomby ato-
mowej i wodorowej 

Uczeń: 

 Oblicza deficyt masy 
wybranych izotopów 

 Szczegółowo wyja-
śnia warunki zajścia 
reakcji łańcuchowej 

 Wymienia zagrożenia 
i korzyści z energii ją-
drowej 

 Zapisuje przykładowe 
reakcje zachodzące w 
bombie wodorowej 

Uczeń: 

 Oblicza bilans ener-
getyczny wybranych 
reakcji jądrowych 

 

Uczeń:  

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania związane z 
bieżącym tematem 

 

3.9.* Cząstki elemen-
tarne 

 Uczeń: 

 Wymienia podsta-
wowe cząstki ele-
mentarne  

 Formułuje podsta-
wowe zasady obo-
wiązujące podczas 
przemian cząstek 
elementarnych 

  Uczeń:  

 Wyjaśnia, czym jest 
antymateria 

 Klasyfikuje cząstki w 
oparciu o Model 
Standardowy 

 Wyjaśnia pojęcie 
kwarka 

3.10. Powtórzenie wia-
domości 

Uczeń:   

 Przedstawia podsta-
wowe fakty, defini-
cje, prawa fizyki i 
najważniejsze wzory 

 Podaje znaczenie 
symboli użytych we 
wzorach 

 Przygotowuje referat 
słabo przemyślany 

Uczeń: 

 Omawia podstawowe 
związki przyczynowo-
skutkowe między fak-
tami 

 Jakościowo uzasad-
nia wzory 

 Rozwiązuje proste 
zadania rachunkowe 

 Przygotowuje referat 

Uczeń: 

 Wyprowadza (z nie-
wielką pomocą na-
uczyciela) wszystkie 
przerabiane wzory 

 Rozwiązuje (z nie-
wielką pomocą na-
uczyciela) trudniejsze 
zadania 

 Przygotowuje cieka-

Uczeń:  

 Samodzielnie kojarzy 
wszystkie fakty 
omawiane w ramach 
działu i wyprowadza 
wszystkie wzory 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania  

 Przygotowuje cieka-

Uczeń: 

 Samodzielnie kojarzy 
fakty z różnych dzia-
łów fizyki 

 Samodzielnie rozwią-
zuje zadania szcze-
gólnie trudne lub o 
charakterze interdy-
scyplinarnym 

 Przygotowuje szcze-
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lub niewyczerpujący 
tematu, czyta go z 
kartki, z trudem od-
powiada na proste 
pytania 

średnio przemyślany 
lub niekompletny, 
czyta go z kartki, od-
powiada na proste 
pytania 

wy referat, czyta go z 
kartki, bez trudu od-
powiada na pytania 

wy referat i omawia 
go z pamięci lub przy 
użyciu technik mul-
timedialnych 

gólnie interesujący 
referat, prezentację, 
makietę i omawia je z 
pamięci 

3.11. Sprawdzian Uczeń: 

 Przedstawia podsta-
wowe fakty, defini-
cje, prawa fizyki i 
najważniejsze wzory 

 Podaje znaczenie 
symboli użytych we 
wzorach 

Uczeń: 

 Omawia podstawowe 
związki przyczynowo-
skutkowe między fak-
tami 

 Jakościowo uzasad-
nia wzory 

 Rozwiązuje proste 
zadania rachunkowe 

Uczeń: 

 Wyprowadza (z nie-
wielkimi usterkami) 
wszystkie omawiane 
wzory 

 Rozwiązuje trudniej-
sze zadania rachun-
kowe 

Uczeń:  

 Swobodnie posługuje 
się całą wiedzą teore-
tyczną omówioną w 
ramach działu 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania 

 Wyciąga trafne wnio-
ski 

Uczeń: 

 Swobodnie posługuje 
się wiedzą teoretycz-
ną z wszystkich prze-
robionych działów 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie szczególnie 
trudne zadania i pro-
blemy z „podwójnym 
dnem” 

Dział 4. Astrofizyka i kosmologia 

4.1. Skale odległości we 
Wszechświecie 

Uczeń:  

 Wyjaśnia metody 
pomiaru odległości 
do Księżyca, Słońca, 
planet dolnych i gór-
nych oraz najbliż-
szych gwiazd 

 Posługuje się poję-
ciem paralaksy helio-
centrycznej 

 Definiuje jednostkę 
astronomiczną, rok 
świetlny i parsek 

Uczeń: 

 Ma świadomość pro-
porcji rozmiarów 
Układu Słonecznego, 
Galaktyki i Wszech-
świata 

 Swobodnie przelicza 
jednostki długości 
stosowane w astro-
nomii 

Uczeń: 

 Opisuje metody po-
miarów odległości w 
największej skali, 
oparte na obserwacji 
cefeid i pomiarach 
przesunięcia ku 
czerwieni 

Uczeń:  

 Samodzielnie rozwią-
zuje zadania związa-
ne z tematem 

 

4.2. Układ Słoneczny Uczeń:  

 Wymienia i opisuje 
poszczególne strefy 
Układu Słonecznego 

Uczeń: 

 Kojarzy charaktery-
stykę planet we-
wnętrznych i ze-

Uczeń: 

 Charakteryzuje 
obiekty pasa Kuipera, 
dysku rozproszonego 

Uczeń:  

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania związane z 

Uczeń: 

 Prezentuje (w formie 
ciekawostek) dodat-
kowe informacje o 
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 Wymienia planety 
Układu Słonecznego i 
przedstawia ich krót-
ką charakterystykę 

 Przedstawia aktualne 
ustalenia dotyczące 
powstania Układu 
Słonecznego 

wnętrznych z warun-
kami panującymi w 
różnych odległo-
ściach od Słońca 

 

i obłoku Oorta 

 Stosuje prawo po-
wszechnego ciążenia 
i prawa Keplera do 
prostych obliczeń do-
tyczących ciał Układu 
Słonecznego 

bieżącym tematem różnych obiektach 
Układu Słonecznego 

 Opisuje przebieg 
międzyplanetarnych 
misji badawczych i 
ich rezultaty 

4.3. Słońce – Ziemia – 
Księżyc 

Uczeń:  

 Opisuje ruch Księżyca 
wokół Ziemi i ruch 
Ziemi wokół Słońca 

 Wyjaśnia, skąd się 
biorą fazy Księżyca 
oraz zaćmienia Słoń-
ca i Księżyca 

Uczeń: 

 Wyjaśnia, kiedy wy-
stępuje zaćmienie 
całkowite, częściowe 
i obrączkowe 

Uczeń: 

 Omawia szczególne 
warunki, jakie muszą 
być spełnione, by za-
ćmienie Słońca było 
całkowite 

 Wyjaśnia, z czego 
wynika częstotliwość 
poszczególnych ro-
dzajów zaćmień 

Uczeń:  

 Komentuje wystę-
powanie (lub brak) 
faz u innych ciał nie-
bieskich 

 Opisuje badania na-
ukowe, jakie można 
przeprowadzać pod-
czas zaćmień 

 

4.4. Ewolucja gwiazd Uczeń:  

 Opisuje metody po-
zyskiwania informacji 
o gwiazdach 

 Wyjaśnia jakościowo 
mechanizm powsta-
wania i świecenia 
gwiazd 

 Opisuje końcowe 
etapy ewolucji 
gwiazd w zależności 
od ich masy 

Uczeń: 

 Opisuje właściwości 
ziemskiej atmosfery 
pod względem prze-
puszczalności fal o 
różnych długościach 

 Klasyfikuje gwiazdy w 
oparciu o diagram H-
R 

 Zapisuje typowe re-
akcje jądrowe zacho-
dzące w gwiazdach 

Uczeń: 

 Szczegółowo charak-
teryzuje czerwone 
olbrzymy, białe karły, 
supernowe, gwiazdy 
neutronowe i pulsary 

 Pokazuje i objaśnia 
drogę ewolucyjną 
różnych typów 
gwiazd na diagramie 
H-R 

Uczeń:  

 Omawia jakościowo 
właściwości czarnych 
dziur, oblicza pro-
mień Schwartzschilda 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania związane z 
bieżącym tematem 

Uczeń: 

 Prezentuje dodatko-
we, ciekawe infor-
macje nt. wybranych 
obiektów kosmicz-
nych, np. opisuje 
efekty kwantowe za-
chodzące na hory-
zoncie zdarzeń czar-
nej dziury 

4.5. Budowa galaktyk Uczeń:  

 Opisuje budowę na-
szej Galaktyki i wska-

Uczeń:  

 Klasyfikuje inne ga-
laktyki pod względem 

Uczeń:  

 Posługuje się poję-
ciem gromady galak-

Uczeń:  

 Opisuje ruchy galak-
tyk i konsekwencje 

Uczeń: 

 Prezentuje wiedzę 
wyraźnie wykraczają-
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zuje miejsce, jakie 
zajmuje w niej Układ 
Słoneczny 

wielkości i budowy tyk i supergromady 

 Opisuje wielkoskalo-
wą strukturę 
Wszechświata 

ich ewentualnych 
zderzeń 

 Wyjaśnia, czym są 
kwazary 

cą poza ramy nakre-
ślone treścią pod-
ręcznika 

4.6. Ewolucja Wszech-
świata 

Uczeń:  

 Definiuje pojęcie 
Wszechświata 

 Opisuje ekspansję 
Wszechświata i pro-
mieniowanie relikto-
we 

 Wymienia kolejne 
etapy ewolucji 
Wszechświata wg 
Teorii Wielkiego Wy-
buchu 

Uczeń: 

 Formułuje treść za-
sad kosmologicznych 
i objaśnia ich konse-
kwencje 

 Wyjaśnia bardziej 
szczegółowo ewolu-
cję Wszechświata na 
gruncie teorii Wiel-
kiego Wybuchu 

Uczeń: 

 Opisuje aktualny stan 
badań nad promie-
niowaniem relikto-
wym 

Uczeń:  

 Omawia scenariusze 
dalszej ewolucji 
Wszechświata w za-
leżności od jego gę-
stości 

Uczeń: 

 Omawia wpływ 
ciemnej materii i 
ciemnej energii na 
dalsze losy Wszech-
świata 

 Przedstawia i komen-
tuje fakty wykracza-
jące poza ramy pod-
ręcznika, takie jak 
związek między gę-
stością Wszechświata 
a krzywizną czaso-
przestrzeni, problem 
śmierci cieplnej 
Wszechświata itp. 

4.7. Powtórzenie wia-
domości 

Uczeń:   

 Przedstawia podsta-
wowe fakty, defini-
cje, prawa fizyki i 
najważniejsze wzory 

 Podaje znaczenie 
symboli użytych we 
wzorach 

 Przygotowuje referat 
słabo przemyślany 
lub niewyczerpujący 
tematu, czyta go z 
kartki, z trudem od-

Uczeń: 

 Omawia podstawowe 
związki przyczynowo-
skutkowe między fak-
tami 

 Jakościowo uzasad-
nia wzory 

 Rozwiązuje proste 
zadania rachunkowe 

 Przygotowuje referat 
średnio przemyślany 
lub niekompletny, 
czyta go z kartki, od-

Uczeń: 

 Wyprowadza (z nie-
wielką pomocą na-
uczyciela) wszystkie 
omawiane wzory 

 Rozwiązuje (z nie-
wielką pomocą na-
uczyciela) trudniejsze 
zadania 

 Przygotowuje cieka-
wy referat, czyta go z 
kartki, bez trudu od-
powiada na pytania 

Uczeń:  

 Samodzielnie kojarzy 
wszystkie fakty 
omawiane w ramach 
działu i wyprowadza 
wszystkie wzory 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania  

 Przygotowuje cieka-
wy referat i omawia 
go z pamięci lub przy 
użyciu technik mul-

Uczeń: 

 Samodzielnie kojarzy 
fakty z różnych dzia-
łów fizyki 

 Samodzielnie rozwią-
zuje zadania szcze-
gólnie trudne lub o 
charakterze interdy-
scyplinarnym 

 Przygotowuje szcze-
gólnie interesujący 
referat, prezentację, 
makietę i omawia je z 
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powiada na proste 
pytania 

powiada na proste 
pytania 

timedialnych pamięci 

4.8. Sprawdzian Uczeń: 

 Przedstawia podsta-
wowe fakty, defini-
cje, prawa fizyki i 
najważniejsze wzory 

 Podaje znaczenie 
symboli użytych we 
wzorach 

Uczeń: 

 Omawia podstawowe 
związki przyczynowo-
skutkowe między fak-
tami 

 Jakościowo uzasad-
nia wzory 

 Rozwiązuje proste 
zadania rachunkowe 

Uczeń: 

 Wyprowadza (z nie-
wielkimi usterkami) 
wszystkie omawiane 
wzory 

 Rozwiązuje trudniej-
sze zadania rachun-
kowe 

Uczeń:  

 Swobodnie posługuje 
się całą wiedzą teore-
tyczną omówioną w 
ramach działu 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie trudniejsze 
zadania 

 Wyciąga trafne wnio-
ski 

Uczeń: 

 Swobodnie posługuje 
się wiedzą teoretycz-
ną z wszystkich 
omówionych działów 

 Rozwiązuje samo-
dzielnie szczególnie 
trudne zadania i pro-
blemy z „podwójnym 
dnem” 

 


