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Roczny plan dydaktyczny przedmiotu fizyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej 

Liceum Ogólnokształcącego w Lesku, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej 
 

Temat (rozumiany 
jako lekcja) 

Liczba 
go-
dzin 

Treści pod-
stawy pro-
gramowej 

Cele ogólne Cele szcze-
gółowe 

Kształcone  
umiejętności 

Propozycje 
metod na-

uczania 

Propozycje 
środków dydak-

tycznych 

Uwagi 

 Dział 1. Grawitacja 

1.1. Ruch jedno-
stajny po okręgu 

1 1.1, 1.2 Zaznajomienie 
ucznia z formali-
zmem ruchu po 
okręgu, wyjaśnie-
nie, że jest to ruch 
zmienny i wskaza-
nie sił odpowie-
dzialnych za ten 
ruch. 

 Uczeń:  definiuje 
ruch jednostajny 
po okręgu, okres 
ruchu i częstotli-
wość; posługuje się 
pojęciem prędko-
ści liniowej, kąto-
wej, przyspieszenia 
dośrodkowego i 
siły dośrodkowej; 
wykonuje do-
świadczenia do-
wodzące istnienia 
siły dośrodkowej. 

Wykład, dys-
kusja, de-
monstracja 
doświadczeń 
pokazujących 
zależność 
prędkości 
liniowej od 
osi obrotu 
oraz wykazu-
jących istnie-
nie siły do-
środkowej. 

Obracająca się 
bryła sztywna 
(np. koło rowe-
rowe), ciężarek 
na nitce, kawa-
łek rurki, dyna-
mometr. 

 

1.2. Ruch planet 
dookoła Słońca 

1 1.6, 1.7 Przedstawienie 
historii poglądów 
na budowę Układu 
Słonecznego oraz 
współczesnych 
ustaleń w tym 
zakresie. 

 Uczeń: zna histo-
ryczne poglądy na 
budowę Układu 
Słonecznego; for-
mułuje główne 
tezy teorii helio-
centrycznej Koper-
nika; wyjaśnia, 
dlaczego planety 
przemieszczają się 
na tle gwiazd; 

Wykład, pre-
zentacja mul-
timedialna, 
dyskusja. 

Plansze, slajdy, 
sznurek do za-
demonstrowania 
konstrukcji elip-
sy na tablicy. 
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omawia prawa 
Keplera i stosuje 
trzecie prawo Ke-
plera do obliczania 
okresu obiegu 
planety wokół 
Słońca lub jej 
średniej odległości 
od Słońca. 

1.3. Prawo po-
wszechnego cią-
żenia 

1 1.2, 1.3, 1.5 Sformułowanie 
prawa powszech-
nego ciążenia i 
przedstawienie 
jego bezpośred-
nich konsekwencji. 

 Uczeń: wyprowa-
dza prawo po-
wszechnego ciąże-
nia z praw Keplera 
i wzorów dotyczą-
cych ruchu obro-
towego, formułuje 
jego treść; opisuje 
metodę pomiaru 
stałej grawitacji 
oraz wyjaśnia isto-
tę przyspieszenia 
ziemskiego. 

Wykład, pre-
zentacja mul-
timedialna, 
dyskusja, 
pokaz do-
świadczenia. 

Przyrząd do wy-
kazywania, że 
spadek po pro-
stej i po paraboli 
z tej samej wy-
sokości trwa tyle 
samo. Film z 
Davem Scotem 
nakręcony na 
Księżycu (spadek 
swobodny pióra 
i młotka – do-
stępny w Inter-
necie) 

 

1.4. Metody po-
miaru przyspie-
szenia ziemskiego 

1 – 2 1.5 Rozwijanie zdolno-
ści manualnych 
uczniów, rzetelno-
ści wykonywanych 
pomiarów, kształ-
towanie umiejęt-
ności współpracy 
w zespole i anali-
zowania popełnia-
nych błędów. 

 Uczeń: wymienia 
źródła błędów 
pomiarowych i 
wskazuje metody 
eliminowania tych 
błędów; dokonuje 
statystycznej i gra-
ficznej analizy wy-
ników pomiarów; 
planuje i przepro-

Wykład, po-
kaz doświad-
czenia, ćwi-
czenia w 
grupach. 

Tor powietrzny z 
oprzyrządowa-
niem lub równia 
pochyła, stoper, 
wahadło mate-
matyczne. 

Na lekcji wykorzy-
stujemy informa-
cje zawarte w do-
datku „Metodyka 
opracowywania 
zadań doświad-
czalnych”. 
Należy zademon-
strować obie me-
tody pomiarowe i 



3 
 

wadza ekspery-
ment – pomiar 
przyspieszenia 
ziemskiego za po-
mocą równi pochy-
łej i wahadła ma-
tematycznego; 
opracowuje pi-
semnie relację z 
eksperymentu w 
formie sprawozda-
nia. 

zadać  jako zada-
nie domowe prze-
prowadzenie eks-
perymentu jedną z 
nich. Przeprowa-
dzenie ekspery-
mentu drugą me-
todą zadajemy w 
drugim półroczu. 

1.5.* Pole grawi-
tacyjne jako pole 
zachowawcze 

1 Treści roz-
szerzające 

Poszerzenie wie-
dzy uczniów w 
zakresie teorii pól 
potencjalnych. 

 Uczeń:  definiuje 
pole potencjalne 
(zachowawcze), 
oblicza pracę w 
takim polu na pod-
stawie prawidło-
wych wzorów na 
energię potencjal-
ną. 

Wykład, pre-
zentacja mul-
timedialna, 
dyskusja. 

Plansze, slajdy. Temat nadobo-
wiązkowy. Zawiera 
treści niezbędne 
do zrozumienia 
pojęcia drugiej 
prędkości ko-
smicznej. 

1.6. Elementy 
kosmonautyki 

1 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6 

Wyjaśnienie pod-
stawowych me-
chanizmów rzą-
dzących ruchem 
statków kosmicz-
nych i zjawisk za-
chodzących na 
orbicie. 

 Uczeń:  wyjaśnia 
następujące poję-
cia: przeciążenie,  
nieważkość, sateli-
ta geostacjonarny; 
wyprowadza i sto-
suje wzory na 
pierwszą i drugą 
prędkość ko-
smiczną. 

Wykład, pre-
zentacja mul-
timedialna, 
dyskusja, 
rozwiązywa-
nie zadań. 

Plansze, slajdy.  

1.7. Powtórzenie 
wiadomości 

1 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 

Usystematyzowa-
nie zdobytych wia-

 Uczeń:  prezentuje 
zdobyte wiadomo-

Dyskusja, 
pogadanka, 

Projektor multi-
medialny / rzut-
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1.7 domości, posze-
rzenie wiedzy w 
oparciu o inne 
źródła. 

ści w postaci wy-
powiedzi ustnej i 
dyskusji; rozwija 
niektóre wątki w 
postaci przygoto-
wanego przez sie-
bie referatu, poka-
zu multimedialne-
go lub planszy. 

referaty 
uczniów. 

nik, ekran / ta-
blica interak-
tywna. 

1.8. Sprawdzian 1 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 
1.7 

Sprawdzenie wia-
domości i umiejęt-
ności uczniów. 

 Uczeń: w formie 
pisemnej prezen-
tuje swoje wiado-
mości oraz rozwią-
zuje zadania ra-
chunkowe. 

Sprawdzian 
pisemny. 

Sprawdzian pi-
semny. 

 

 Dział 2. Fizyka atomowa 

2.1. Promienio-
wanie termiczne 

1 2.1 Przedstawienie 
podstawowych 
pojęć związanych z 
promieniowaniem 
termicznym oraz 
rządzących nim 
praw fizyki. 

 Uczeń: definiuje 
pojęcia: zdolność 
emisyjna i absorp-
cyjna, ciało dosko-
nale czarne; for-
mułuje i stosuje w 
zadaniach rachun-
kowych prawo 
Wiena, Stefana-
Boltzmanna i 
Plancka. 

Wykład, pre-
zentacja mul-
timedialna, 
pokaz do-
świadczeń, 
dyskusja. 

Różnokolorowe 
kartony, termo-
metry ze zbior-
niczkami rtęci 
pomalowanymi  
na biało i czarno, 
źródło promie-
niowania ciepl-
nego, model 
promiennika 
zupełnego, spek-
troskop, ława 
optyczna z siatką 
dyfrakcyjną, 
źródłem światła 
białego i ekra-
nem. 
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2.2. Zjawisko fo-
toelektryczne 
zewnętrzne 

1 2.6 Przedstawienie 
istoty zjawiska 
fotoelektrycznego 
oraz wskazanie 
jego związku z 
podstawami me-
chaniki kwantowej. 

 Uczeń: opisuje 
doświadczenie 
Hertza; omawia 
odkryte doświad-
czalnie prawa 
związane z foto-
emisją, wyjaśnia 
zjawisko na grun-
cie teorii kwantów, 
wymienia zasto-
sowania praktycz-
ne zjawiska foto-
elektrycznego. 

Pokaz do-
świadczeń, 
dyskusja, 
wykład. 

Elektroskop, 
świeżo oczysz-
czona płytka 
cynkowa, lampa 
kwarcowa, szy-
ba, bateria sło-
neczna, wolto-
mierz lub ampe-
romierz, foto-
komórka. 

W razie braku 
lampy kwarcowej 
można zaprezen-
tować i omówić 
zjawisko fotoelek-
tryczne wewnętrz-
ne (konieczna 
bateria słoneczna, 
źródło światła i 
miernik elektrycz-
ny). 

2.3. Właściwości 
fotonu 

1 2.4 Przedstawienie 
właściwości kwan-
tu światła jako 
cząstki elementar-
nej. 

 Uczeń: posługuje 
się wzorami na 
masę, energię i 
pęd fotonu, opisu-
je zjawiska świad-
czące o korpusku-
larnej naturze 
światła, wyjaśnia 
pojęcie dualizmu 
korpuskularno-
falowego. 

Wykład, dys-
kusja. 

Plansze, slajdy.  

2.4.* Podstawowe 
przewidywania 
mechaniki kwan-
towej 

1 Treści roz-
szerzające 

Przedstawienie 
uczniom podsta-
wowych zjawisk 
kwantowych wyni-
kających z falowej 
natury materii. 

 Uczeń: wyjaśnia 
czym są fale mate-
rii i oblicza ich dłu-
gość; formułuje 
zasadę nieozna-
czoności Heisen-
berga;  wyjaśnia 
skąd wynika kwan-
towanie energii i 

Wykład, dys-
kusja. 

Plansze, slajdy. Temat nadobo-
wiązkowy. Zawiera 
treści niezbędne 
do zrozumienia 
tematu 2.7 (też 
nadobowiązkowe-
go). 



6 
 

na czym polega 
zjawisko tunelowe. 

2.5. Widma ato-
mowe 

1 2.1 Przedstawienie 
postaci i mechani-
zmów powstawa-
nia widm emisyj-
nych i absorpcyj-
nych gazów (w tym 
wodoru). Wskaza-
nie korzyści, jakie 
daje analiza wid-
mowa. 

 Uczeń: wyjaśnia, 
co to jest i jak po-
wstaje widmo emi-
syjne i absorpcyj-
ne; wymienia za-
stosowania analizy 
widmowej; opisuje 
ilościowo widmo 
wodoru i stosuje 
wzór Balmera do 
obliczania długości 
fal linii widmo-
wych. 

Pokaz do-
świadczeń / 
ćwiczenia w 
grupach, 
indywidualna 
obserwacja 
widm, dysku-
sja, wykład. 

Komplet spek-
troskopów, rurki 
do wyładowań w 
gazach, induktor 
Ruhmkorffa  lub 
inne źródło wy-
sokiego napię-
cia, świetlówka. 
Ewentualnie 
ława optyczna z 
jarzeniówką, 
siatką dyfrakcyj-
ną i ekranem. 

 

2.6. Model Bohra 
atomu wodoru 

1 2.2, 2.3, 2.5 Przedstawienie 
modelu Bohra jako 
wniosku z badań 
widm atomowych. 
Wyjaśnienie me-
chanizmów emisji i 
absorpcji promie-
niowania przez 
atom.  

 Uczeń: opisuje 
historyczne teorie 
dotyczące budowy 
atomu, formułuje 
postulaty Bohra, 
posługuje się wzo-
rami na promień 
orbity stacjonarnej 
i energię elektronu 
w atomie wodoru, 
stosuje zasadę 
zachowania energii 
do obliczania 
energii kwantów 
promieniowania. 

Wykład, dys-
kusja, roz-
wiązywanie 
zadań. 

Plansze, slajdy, 
programy kom-
puterowe (sy-
mulacje). 

 

2.7.* Budowa 
atomu w ujęciu 
falowym 

1 Treści roz-
szerzające 

Przedstawienie 
budowy atomu w 
świetle aktualnie 

 Uczeń: wymienia 
mankamenty teorii 
Bohra, wyjaśnia 

Wykład, dys-
kusja, roz-
wiązywanie 

Plansze, slajdy. Temat nadobo-
wiązkowy, możli-
wy do zrealizowa-
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obowiązującego 
paradygmatu wie-
dzy. Powiązanie 
budowy atomu z 
właściwościami 
makroskopowymi 
pierwiastków. 

sens postulatów 
Bohra na gruncie 
mechaniki falowej, 
posługuje się poję-
ciem liczby kwan-
towej, omawia 
budowę atomów 
wieloelektrono-
wych i wskazuje 
związek między 
budową atomu a 
właściwościami 
makroskopowymi 
pierwiastków. 

zadań. nia po uprzednim 
omówieniu tema-
tu 2.4. 

2.8.* Promienio-
wanie rentgenow-
skie 

1 Treści roz-
szerzające 

Wyjaśnienie me-
chanizmu powsta-
wania promieni 
rentgenowskich, 
przedstawienie ich 
właściwości i za-
stosowań. 

 Uczeń: wyjaśnia 
mechanizm po-
wstawania pro-
mieni rentgenow-
skich; opisuje wła-
ściwości promieni 
rentgenowskich, 
budowę i zasadę 
działania lamp 
rentgenowskich; 
wymienia zasto-
sowania promieni 
rentgenowskich w 
medycynie, techni-
ce i krystalografii. 

Wykład, dys-
kusja, ewen-
tualnie po-
kaz. 

Plansze, slajdy, 
lampy rentge-
nowskie, ekran 
fluorescencyjny. 

Temat nadobo-
wiązkowy, nieza-
leżny od wszyst-
kich pozostałych. 

2.9. Powtórzenie 
wiadomości 

1 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6 

Usystematyzowa-
nie zdobytych wia-
domości, posze-
rzenie wiedzy w 

 Uczeń:  prezentuje 
zdobyte wiadomo-
ści w formie wy-
powiedzi ustnej i 

Dyskusja, 
pogadanka, 
referaty 
uczniów. 

Projektor multi-
medialny / rzut-
nik, ekran / ta-
blica interak-
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oparciu o inne 
źródła. 

dyskusji; rozwija 
niektóre wątki w 
postaci przygoto-
wanego przez sie-
bie referatu, poka-
zu multimedialne-
go lub planszy. 

tywna. 

2.10. Sprawdzian 1  Sprawdzenie wia-
domości i umiejęt-
ności uczniów. 

 Uczeń: w formie 
pisemnej prezen-
tuje swoje wiado-
mości oraz rozwią-
zuje zadania ra-
chunkowe. 

Sprawdzian 
pisemny. 

Sprawdzian pi-
semny. 

 

 Dział 3. Fizyka jądrowa 

3.1. Odkrycie i 
właściwości jądra 
atomowego 

1 3.1, 3.2 Przekazanie pod-
stawowych infor-
macji o historii 
odkrycia jądra 
atomowego oraz 
jego właściwo-
ściach. 

 Uczeń: opisuje 
doświadczenie 
Rutherforda; okre-
śla promień jądra 
atomowego, wy-
mienia jego skład-
niki; posługuje się 
pojęciem izotopu i 
deficytu masy. 

Wykład, pre-
zentacja mul-
timedialna, 
dyskusja, 
rozwiązywa-
nie zadań. 

Plansze, slajdy.  

3.2. Promienio-
twórczość natu-
ralna 

1 3.3, 3.4 Przedstawienie 
historii odkrycia 
promieniotwór-
czości, podstawo-
wych praw nią 
rządzących  oraz 
omówienie wła-
ściwości różnych 
rodzajów promie-
niowania. 

 Uczeń: opisuje 
historię odkrycia 
promieniotwór-
czości; wymienia i 
opisuje różne ro-
dzaje promienio-
wania; definiuje 
aktywność sub-
stancji promienio-
twórczej i okres 

Wykład, pre-
zentacja mul-
timedialna / 
symulacja 
komputero-
wa, dyskusja, 
rozwiązywa-
nie zadań. 

Plansze, slajdy, 
programy kom-
puterowe (sy-
mulacje), źródło 
promieniowania, 
licznik G-M lub 
inny detektor 
promieniowania. 
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połowicznego roz-
padu; stosuje pra-
wo rozpadu pro-
mieniotwórczego, 
wskazuje na staty-
styczny charakter 
tego rozpadu. 

3.3. Rozpady pro-
mieniotwórcze 

1 3.3 Dokładniejsze 
omówienie rozpa-
dów różnych ty-
pów i przekazanie 
informacji o szere-
gach promienio-
twórczych. 

 Uczeń: zapisuje 
przykładowe reak-
cje rozpadu alfa i 
beta; posługuje się 
pojęciem szeregu 
promienio-
twórczego; wyja-
śnia, skąd biorą się 
na Ziemi pier-
wiastki promienio-
twórcze o krótkim 
okresie życia. 

Wykład, pre-
zentacja mul-
timedialna, 
dyskusja. 

Plansze, slajdy, 
symulacje kom-
puterowe. 

 

3.4. Detektory 
promieniowania 
jądrowego 

1 3.6 Omówienie budo-
wy i zasady działa-
nia detektorów 
promieniowania 
różnych typów. 

 Uczeń: opisuje 
budowę i zasadę 
działania klisz ją-
drowych, liczników 
Geigera – Müllera, 
liczników scyntyla-
cyjnych, komory 
Wilsona i komory 
pęcherzykowej 
oraz detektora 
neutrin; wyjaśnia 
problemy związane 
z detekcją neutrin. 

Wykład, po-
kaz slajdów, 
demonstra-
cja urządzeń. 

Klisza jądrowa, 
licznik G-M, 
spintaryskop, 
komora Wilsona. 
Ewentualnie 
plansze lub slaj-
dy. 

 

3.5. Wpływ pro- 1 3.7 Przedstawienie  Uczeń: wyjaśnia Wykład, po- Plansze, slajdy,  
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mieniowania na 
materię i organi-
zmy żywe 

wpływu promie-
niowania jonizują-
cego na materię 
nieożywioną i 
tkanki żywe. 
Wprowadzenie 
podstaw dozyme-
trii. 

wpływ na materię 
żywą i nieożywioną 
promieniowania 
jonizującego oraz 
strumienia neu-
tronów; posługuje 
się pojęciami pro-
mieniotwórczości 
wzbudzonej, dawki 
pochłoniętej i 
równoważnika 
dawki, definiuje 
jednostki stosowa-
ne w dozymetrii; 
wskazuje na ist-
nienie przepisów 
dotyczących 
ochrony radiolo-
gicznej, opisuje 
chorobę popro-
mienną.  

kaz slajdów, 
dyskusja. 

filmy. 

3.6. Zastosowania 
zjawiska promie-
niotwórczości 

1 3.4, 3.8 Prezentacja zasto-
sowań promienio-
twórczości w da-
towaniu, medycy-
nie, nauce i techni-
ce. 

 Uczeń: opisuje 
zastosowania 
promieniotwór-
czości w datowa-
niu metodą C14, 
diagnostyce me-
dycznej, radiotera-
pii i wybranych 
urządzeniach 
przemysłowych. 

Wykład, po-
kaz slajdów, 
dyskusja. 

Plansze, slajdy.  

3.7. Reakcje ją-
drowe 

1 3.5, 3.9 Przedstawienie 
różnych typów 

 Uczeń: definiuje 
pojęcie reakcji 

Wykład, roz-
wiązywanie 

Plansze, slajdy.  
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reakcji jądrowych, 
nauczenie uczniów 
zapisywania rów-
nań takich reakcji. 

jądrowej; zapisuje 
przykładowe reak-
cje w postaci rów-
nań, zwracając 
uwagę na stoso-
wanie zasad za-
chowania; wymie-
nia i opisuje typy 
reakcji jądrowych, 
w tym reakcję roz-
szczepienia. 

zadań. 

3.8. Energia ją-
drowa 

1 3.2, 3.5, 3.9, 
3.10, 3.11 

Wskazanie źródeł 
energii jądrowej, 
mechanizmów jej 
uwalniania i przed-
stawienie zasady 
działania reakto-
rów i bomb ato-
mowych. Przed-
stawienie zalet i 
wad energetyki 
jądrowej. 

 Uczeń: wskazuje 
deficyt masy jako 
źródło energii ją-
drowej, oblicza 
bilans energetycz-
ny wybranych re-
akcji jądrowych, 
opisuje budowę i 
zasadę działania 
reaktora jądrowe-
go oraz bomby 
atomowej i wodo-
rowej. 

Wykład, po-
kaz slajdów, 
prezentacja 
multimedial-
na, symulacja 
komputero-
wa, dyskusja. 

Plansze, slajdy, 
programy kom-
puterowe (sy-
mulacje). 

 

3.9.* Cząstki ele-
mentarne 

1 Treści roz-
szerzające 

Przedstawienie 
historii odkrycia 
cząstek elemen-
tarnych, ich współ-
czesnej klasyfikacji 
i przewidywań 
Modelu Standar-
dowego. 

 Uczeń: wymienia 
podstawowe 
cząstki elementar-
ne; wyjaśnia, czym 
jest antymateria; 
formułuje podsta-
wowe zasady 
obowiązujące pod-
czas przemian 

Wykład, po-
kaz slajdów, 
prezentacja 
multimedial-
na. 

Plansze, slajdy, 
filmy, symulacje. 

Temat nadobo-
wiązkowy, nieza-
leżny od wszyst-
kich pozostałych. 
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cząstek elemen-
tarnych; klasyfikuje 
cząstki w oparciu o 
Model Standardo-
wy, wyjaśnia poję-
cie kwarka. 

3.10. Powtórzenie 
widomości 

1 3.1 – 3.11 Usystematyzowa-
nie zdobytych wia-
domości, posze-
rzenie wiedzy w 
oparciu o inne 
źródła. 

 Uczeń:  prezentuje 
zdobyte wiadomo-
ści w formie wy-
powiedzi ustnej i 
dyskusji; rozwija 
niektóre wątki w 
postaci przygoto-
wanego przez sie-
bie referatu, poka-
zu multimedialne-
go lub planszy. 

Dyskusja, 
pogadanka, 
referaty 
uczniów. 

Projektor / rzut-
nik, ekran / ta-
blica multime-
dialna. 

 

3.11. Sprawdzian 1 3.1 – 3.11 Sprawdzenie wia-
domości i umiejęt-
ności uczniów. 

 Uczeń: w formie 
pisemnej prezen-
tuje swoje wiado-
mości oraz rozwią-
zuje zadania ra-
chunkowe. 

Sprawdzian 
pisemny. 

Sprawdzian pi-
semny. 

 

 Dział 4. Astrofizyka i kosmologia 

4.1. Skale odległo-
ści we Wszech-
świecie 

1 1.7, 1.9 Przedstawienie 
różnych metod 
pomiaru odległości 
do Księżyca, pla-
net, gwiazd i galak-
tyk. 

 Uczeń: wyjaśnia 
metody pomiaru 
odległości do Księ-
życa, Słońca, pla-
net dolnych i gór-
nych, najbliższych 
gwiazd i galaktyk; 
posługuje się poję-
ciem paralaksy 

Wykład, dys-
kusja. 

Plansze, slajdy.  
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heliocentrycznej; 
definiuje jednostkę 
astronomiczną, rok 
świetlny i parsek; 
ma świadomość 
proporcji rozmia-
rów Układu Sło-
necznego, Galakty-
ki i Wszechświata. 

4.2. Układ Sło-
neczny 

1 1.10 Przedstawienie 
budowy Układu 
Słonecznego i hi-
storii jego powsta-
nia. 

 Uczeń: wymienia i 
opisuje poszcze-
gólne strefy Ukła-
du Słonecznego; 
kojarzy charaktery-
stykę planet we-
wnętrznych i ze-
wnętrznych z wa-
runkami panują-
cymi w różnych 
odległościach od 
Słońca; przedsta-
wia aktualne usta-
lenia dotyczące 
powstania Układu 
Słonecznego. 

Wykład, po-
kaz multime-
dialny, dys-
kusja. 

Plansze, slajdy, 
teleskop. 

 

4.3. Słońce – Zie-
mia – Księżyc 

1 1.8 Wyjaśnienie me-
chanizmu powsta-
wania faz Księżyca 
oraz zaćmień Księ-
życa i Słońca. 

 Uczeń: opisuje 
ruch Księżyca wo-
kół Ziemi i ruch 
Ziemi wokół Słoń-
ca; wyjaśnia, skąd 
biorą się fazy Księ-
życa oraz zaćmie-
nia Słońca i Księży-

Wykład, po-
kaz multime-
dialny, dys-
kusja. 

Plansze, slajdy, 
teleskop. 
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ca. 

4.4. Ewolucja 
gwiazd 

1 1.10, 3.11 Przedstawienie 
klasyfikacji gwiazd 
oraz prezentacja 
aktualnego stanu 
wiedzy na temat 
powstawania 
gwiazd o różnych 
masach, przebiegu 
ich życia oraz koń-
cowych stadiach 
ich ewolucji. 

 Uczeń: opisuje 
metody pozyski-
wania informacji o 
gwiazdach; klasyfi-
kuje gwiazdy w 
oparciu o diagram 
H-R; wyjaśnia me-
chanizm powsta-
wania i świecenia 
gwiazd; opisuje 
końcowe etapy 
ewolucji gwiazd w 
zależności od ich 
masy. 

Wykład, po-
kaz multime-
dialny, dys-
kusja. 

Plansze, slajdy, 
prezentacje mul-
timedialne. 

 

4.5. Budowa ga-
laktyk 

1 1.11 Omówienie budo-
wy Drogi Mlecznej 
i miejsca Układu 
Słonecznego w 
Kosmosie. Przed-
stawienie klasyfi-
kacji galaktyk i 
wielkoskalowej 
struktury Wszech-
świata. 

 Uczeń: opisuje 
budowę naszej 
Galaktyki i wskazu-
je miejsce, jakie 
zajmuje w niej 
Układ Słoneczny; 
klasyfikuje inne 
galaktyki pod 
względem wielko-
ści i budowy; po-
sługuje się poję-
ciem gromady 
galaktyk i super-
gromady; opisuje 
wielkoskalową 
strukturę Wszech-
świata. 

Wykład, po-
kaz multime-
dialny, dys-
kusja. 

Plansze, slajdy, 
prezentacje mul-
timedialne. 

 

4.6. Ewolucja 1 1.12 Omówienie pod-  Uczeń: definiuje Wykład, po- Plansze, slajdy,  
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Wszechświata stawowych faktów 
obserwacyjnych 
kosmologii i przed-
stawienie kolej-
nych etapów ewo-
lucji Wszechświata 
w świetle teorii 
Wielkiego Wybu-
chu. 

pojęcie Wszech-
świata; formułuje 
treść zasad kosmo-
logicznych; opisuje 
ekspansję Wszech-
świata i promie-
niowanie relikto-
we; wyjaśnia ewo-
lucję Wszechświa-
ta na gruncie teorii 
Wielkiego wybu-
chu. 

kaz multime-
dialny, dys-
kusja. 

prezentacje mul-
timedialne. 

4.7. Powtórzenie 
wiadomości 

1 1.7 – 1.12 Usystematyzowa-
nie zdobytych wia-
domości, posze-
rzenie wiedzy w 
oparciu o inne 
źródła. 

 Uczeń:  prezentuje 
zdobyte wiadomo-
ści w postaci wy-
powiedzi ustnej i 
dyskusji; rozwija 
niektóre wątki w 
formie przygoto-
wanego przez sie-
bie referatu, poka-
zu multimedialne-
go lub planszy. 

Dyskusja, 
pogadanka, 
referaty 
uczniów. 

Projektor / rzut-
nik, ekran / ta-
blica multime-
dialna. 

 

4.8. Sprawdzian 1 1.7 – 1.12 Sprawdzenie wia-
domości i umiejęt-
ności uczniów. 

 Uczeń: w formie 
pisemnej prezen-
tuje swoje wiado-
mości oraz rozwią-
zuje zadania ra-
chunkowe. 

Sprawdzian 
pisemny. 

Sprawdzian pi-
semny. 

 

 


