
Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie 8 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
1) opanował zakres wiedzy i umiejętności objętych podstawą programową z fizyki w zakresie materiału obowiązującego w klasie VII,  
2) wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych,  
3) dokonuje analizy i interpretacji zjawisk i procesów fizycznych,  
4) biegle posługuje się językiem przedmiotu,  
5) umie samodzielnie opisać doświadczenia i wyciągnąć z nich wnioski świadczące o szerszym zainteresowaniu przedmiotem  
6)sprostał wymaganiom na niższe oceny. 
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I. ELEKTROSTATYKA 

Uczeń: 
• infomuje, czym zajmuje się ele-ktostatyka; 

wskazuje pzykładyelektyzowania ciał 
w otaczającej zeczywistości 

• posługuje się pojęciem ładunku elektycznego; 
ozóżnia dwa odzaje ładunków elektycznych 
(dodatnie i ujemne) 

• wyjaśnia, z czego składa się atom; pzedstawia 
model budowy atomu na schematycznym 
ysunku 

• posługuje się pojęciami: pzewodni-ka jako 
substancji, w któej łatwo mogą się 
pzemieszczać ładunki elektyczne, i izolatoa 
jako substan-cji, w któej ładunki elektyczne nie 
mogą się pzemieszczać 

• odóżniapzewodniki od izolatoów; wskazuje ich 
pzykłady 

• posługuje się pojęciem układu izolowanego; 
podaje zasadę zachowania ładunku 
elektycznego 

• wyodębnia z tekstów i ysunkówinfomacje 
kluczowe dla opisywane-go zjawiska lub 
poblemu 

• współpacuje w zespole podczas 

Uczeń: 
• doświadczalnie demonstuje zjawiska 

elektyzowaniapzezpotacie lub dotyk oaz 
wzajemne oddziaływanie ciał 
naelektyzowanych 

• opisuje sposoby elektyzowania ciał 
pzezpotacie i dotyk; infomuje, że te 
zjawiska polegają na pzemieszczaniu się 
elektonów; ilustuje to na pzykładach 

• opisuje jakościowo oddziaływanie 
ładunków jednoimiennych i óżnoimien-
nych; podaje pzykłady oddziaływań 
elektostatycznych w otaczającej zeczy-
wistości i ich zastosowań (poznane na 
lekcji) 

• posługuje się pojęciem ładunku 
elementanego; podaje symbol ładunku 
elementanego oaz watość: e ≈ 1,6 · 10–19C 

• posługuje się pojęciem ładunku 
elektycznego jako wielokotności ładunku 
elementanego; stosuje jednostkę ładunku (1 

C) 

Uczeń: 
• wskazuje pzykłady oddziaływań 

elekto-statycznych w otaczającej 
zeczywistości i ich zastosowań (inne 
niż poznane na lekcji) 

• opisuje budowę i zastosowanie 
maszyny elektostatycznej 

• poównuje oddziaływania 
elektostaty-czne i gawitacyjne 

• wykazuje, że 1 C jest badzo dużym 
ładunkiem elektycznym (zawiea 
6,24 · 1018ładunków elementanych: 
1 C = 6,24 · 1018e) 

• analizujetzw. szeegtyboelektyczny 
• ozwiązuje zadania z wykozystaniem 

zależności, że każdy ładunek 
elektyczny jest wielokotnością 
ładunku elementane-go; 
pzeliczapodwielokotności, pzepo-
wadza obliczenia i zapisuje wynik 
zgodnie z zasadami zaokąglania, 
z zachowaniem liczby cyf 
znaczących wynikającej z danych 

Uczeń: 
• posługuje się pojęciem dipolu 

elektycznego do wyjaśnienia 
skutków indukcji 
elektostatycznej 

• ealizuje własny pojekt 
dotyczący 
teściozdziałuElektostatyka 

• ozwiązuje zadania złożone, 
nietypowe, dotyczące 
teściozdziałuElektostatyka 
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pzepowadzaniaobsewacji i do-świadczeń, 
pzestzegając zasad bezpieczeństwa 

• ozwiązuje poste (badzo łatwe) zadania 
dotyczące teściozdziałuElektostatyka 

• wyjaśnia na pzykładach, kiedy ciało jest 
naładowane dodatnio, a kiedy jest 
nałado-wane ujemnie 

• posługuje się pojęciem jonu; wyjaśnia, 
kiedy powstaje jon dodatni, a kiedy – jon 
ujemny 

• doświadczalnie odóżniapzewodniki od 
izolatoów; wskazuje ich pzykłady 

• infomuje, że dobepzewodnikielekty-
czności są ównieżdobymipzewodnikami 
ciepła; wymienia pzykłady zastosowań 
pzewodników i izolatoów w otaczającej 
zeczywistości 

• stosujezasadęzachowaniaładunkuelektyc
znego 

• opisuje budowę oaz zasadę działania 
elektoskopu; posługuje się elektoskopem 

• opisuje pzemieszczanie się ładunków 
w pzewodnikach pod wpływem 
oddziaływania ładunku zewnętznego 
(indukcja elektostatyczna) 

• podaje pzykłady skutków i wykozystania 
indukcji elektostatycznej 

• pzepowadzadoświadczenia: 
- doświadczenie ilustująceelektyzowanie 

ciał pzezpocieanie oaz oddziaływanie 
ciał naelektyzowanych, 

- doświadczenie wykazujące, że pzewo-
dnik można naelektyzować, 

- elektyzowanie ciał pzez zbliżenie ciała 
naelektyzowanego, 

kozystając z ich opisów i pzestzegając 
zasad bezpieczeństwa; opisuje 
pzebiegpzepowadzonego doświadczenia 
(wyóż-nia kluczowe koki i sposób 
postępowania, wyjaśnia olę użytych 
pzyządów, pzedstawia wyniki i fomułuje 
wnioski na podstawie tych wyników) 

• posługuje się pojęciem 
elektonówswobodnych; wykazuje, że 
w metalach znajdują się elektony 
swobodne, a w izo-latoachelektony 
są związane z atoma-mi; na tej 
podstawie uzasadnia podział 
substancji na pzewodniki i izolatoy 

• wyjaśnia wyniki 
obsewacjipzepowadzo-nych 
doświadczeń związanych z elekty-
zowaniempzewodników; uzasadnia 
na pzykładach, że pzewodnik można 
naelektyzować wtedy, gdy odizoluje 
się go od ziemi 

• wyjaśnia, na czym polega uziemienie 
ciała naelektyzowanego 
i zobojętnienie zgomadzonego na 
nim ładunku elektycznego 

• opisuje działanie i zastosowanie 
piouno-chonu 

• pojektujei pzepowadza: 
- doświadczenie ilustujące 

właściwości ciał 
naelektyzowanych, 

- doświadczenie ilustujące skutki 
indukcji elektostatycznej, 

kytycznie ocenia ich wyniki; wskazuje 
czynniki istotne i nieistotne dla 
wyników doświadczeń; fomułuje 
wnioski na podstawie wyników 
doświadczeń 

• ozwiązuje zadania badziej złożone, 
ale typowe, dotyczące 
teściozdziałuElektostatyka 

• posługuje się infomacjami 
pochodzącymi z analizy 
pzeczytanych tekstów (w tym 
populanonaukowych) dotyczących 
teściozdziałuElektostatyka(w szczegól
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• ozwiązuje poste zadania dotyczące 
teściozdziałuElektostatyka 

ności tekstu: Gdzie wykozystuje się 
elektyzowanie ciał) 

II. PĄD ELEKTYCZNY 

Uczeń: 
• okeśla umowny kieunekpzepływu pądu 

elektycznego 
• pzepowadza doświadczenie modelowe 

ilustujące, czym jest natężenie pądu, 
kozystając z jego opisu 

• posługuje się pojęciem natężenia pądu waz 
z jego jednostką (1 A) 

• posługuje się pojęciem obwodu elektycznego; 
podaje waunkipzepływu pądu elektycznego 
w obwodzie elektycznym 

• wymienia elementy postegoobwo-
duelektycznego: źódłoenegiielektycznej, 
odbionik (np. żaówka, oponik), pzewody, 
wyłącznik, mieniki (ampeomiez, woltomiez); 
ozóżnia symbole gaficzne tych elementów 

• wymienia pzyządy służące do pomiau 
napięcia elektycznego i natężenia pądu 
elektycznego; wyjaśnia, jak włącza się je do 
obwodu elektycznego (ampeo-
miezszeegowo, woltomiezównolegle) 

• wymienia fomyenegii, na jakie jest zamieniana 
enegiaelektyczna; wymienia 
źódłaenegiielektycznej i odbioniki; podaje ich 
pzykłady 

• wyjaśnia, na czym polega zwacie; opisuje olę 
izolacji i bezpieczników pzeciążeniowych 
w domowej sieci elektycznej 

• opisuje waunki bezpiecznego kozystania 
z enegiielektycznej 

• wyodębnia z tekstów, tabel 
i ysunkówinfomacje kluczowe dla 
opisywanego zjawiska lub poblemu 

• ozpoznaje zależność osnącą bądź malejącą 

Uczeń: 
• posługuje się pojęciem napięcia 

elektycznego jako wielkości okeślającej 
ilość enegiipotzebnej do pzeniesienia 
jednostkowego ładunku w obwodzie; 
stosuje jednostkę napięcia (1 V) 

• opisuje pzepływ pądu w obwodach jako 
uch elektonów swobodnych albo jonów 
w pzewodnikach 

• stosuje w obliczeniach związek między 
natężeniem pądu a ładunkiem i czasem 
jego 
pzepływupzezpopzecznypzekójpzewodni
ka 

• ozóżnia sposoby łączenia elementów 
obwodu elektycznego: szeegowy i ównoległy 

• ysuje schematy obwodów elektycznych 
składających się z jednego źódłaenegii, 
jednego odbionika, mieników i wyłączni-
ków; posługuje się symbolami gaficznymi 
tych elementów 

• posługuje się pojęciem opouelekty-
cznego jako własnością pzewodnika; 
posługuje się jednostką opou (1 Ω). 

• stosuje w obliczeniach związek między 
napięciem a natężeniem pądu 
i opoemelektycznym 

• posługuje się pojęciem pacy i mocy pądu 
elektycznego waz z ich jednostkami; 
stosuje w obliczeniach związek między 
tymi wielkościami oaz wzoy na pacę 
i moc pądu elektycznego 

• pzeliczaenegięelektycznąwyażoną 
w kilowatogodzinach na dżule i odwotnie; 
oblicza zużycie enegiielektycznej 

Uczeń: 
• poównuje oddziaływania elekto-

statyczne i gawitacyjne 
• poównuje uch swobodnych 

elektonów w pzewodniku z uchem 
elektonów wtedy, gdy do końców 
pzewodnika podłączymy źódło 
napięcia 

• ozóżnia węzły i gałęzie; wskazuje je 
w obwodzie elektycznym 

• doświadczalnie wyznacza 
opópzewodnikapzezpomiay 
napięcia na jego końcach oaz 
natężenia płynącego pzezeń pądu; 
zapisuje wyniki pomiaów waz z ich 
jednostkami, z uwzględnieniem 
infomacji o niepewności; 
pzepowadza obliczenia i zapisuje 
wynik zgodnie z zasadami 
zaokąglania, z zachowaniem liczby 
cyf znaczących wynikającej 
z dokładności pomiaów 

• stosuje w obliczeniach zależność 
opouelektycznegopzewodnika od 
jego długości, pola 
pzekojupopzecznego 
i odzajumateiału, z jakiego jest 
wykonany; pzepowadza obliczenia 
i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 
zaokąglania, z zachowaniem liczby 
cyf znaczących wynikającej 
z dokładności danych 

• posługuje się pojęciem opou 
właściwe-go oaz tabelami wielkości 
fizycznych w celu odszukania jego 
watości dla danej substancji; 

Uczeń: 
• pojektuje i pzepowadzadoświad-

czenie (inne niż opisane w podę-
czniku) wykazujące zależność 

𝑅 = 𝜌 ; kytycznie ocenia jego 

wynik; wskazuje czynniki istotne 
i nieistotne dlajego wyniku; 
fomułuje wnioski 

• spoządzawykes zależności 
natężenia pądu od 
pzyłożonego napięcia I(U) 

• ilustuje na wykesie zależność 
napięcia od czasu 
w pzewodachdopowadzający
ch pąd do mieszkań 

• ozwiązuje zadania złożone, 
nietypowe (lub poblemy) doty-
cząceteściozdziałuPąd 
elektyczny(w tym związane 
z obliczaniem kosztów zużycia 
enegiielektycznej) 

• ealizuje własny pojekt związany 
z teściąozdziałuPąd 
elektyczny(inny niż opisany 
w podęczniku) 
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na podstawie danych z tabeli lub na 
podstawie wykesu 

• współpacuje w zespole podczas 
pzepowadzaniaobsewacji i do-świadczeń, 
pzestzegając zasad bezpieczeństwa 

• ozwiązuje poste (badzo łatwe) zadania 
dotyczące teściozdziałuPąd elektyczny 

dowolnego odbionika 
• posługuje się pojęciem mocy znamionowej; 

analizuje i poównuje dane na tabliczkach 
znamionowych óżnychuządzeńelektycznych 

• wyjaśnia óżnicę między pądem stałym 
i pzemiennym; wskazuje bateię, akumulato 
i zasilacz jako źódła stałego napięcia; odóżnia 
to napięcie od napięcia 
w pzewodachdopowadzających pąd do 
mieszkań 

• opisuje skutki działania pądu na oganizm 
człowieka i inne oganizmy żywe; wskazuje 
zagożeniapoażeniem pądem elekty-
cznym; podaje podstawowe zasady 
udzie- lania piewszej pomocy 

• opisuje skutki pzewania dostaw 
enegiielektycznej do uządzeń 
o kluczowym znaczeniu oaz olę zasilania 
awayjnego 

• pzepowadzadoświadczenia: 
- doświadczenie wykazujące pzepływ 

ładunków pzezpzewodniki, 
- łączy według podanego schematu 

obwód elektyczny składający się ze 
źódła (bateii), odbionika (żaówki), 
ampeomieza i woltomieza, 

- bada zależność natężenia pądu od 
odzajuodbionika (żaówki) pzy tym 
samym napięciu oaz zależność 
opouelektycznegopzewodnika od jego 
długości, pola pzekojupopzecznego 
i odzajumateiału, z jakiego jest 
wykonany, 

- wyznacza moc żaówki zasilanej z bateii 
za pomocą woltomieza i ampeomieza, 

kozystając z ich opisów i pzestzegając 
zasad bezpieczeństwa; odczytuje 
wskazania mieników; opisuje 
pzebiegpzepowadzonego doświadczenia 
(wyóż-nia kluczowe koki i sposób 

analizuje i poównujewatościopou 
właściwego óżnych substancji 

• opisuje zależność napięcia od czasu 
w pzewodachdopowadzających 
pąd do mieszkań; posługuje się 
pojęciem napięcia skutecznego; 
wyjaśnia olę zasilaczy 

• stwiedza, że elektowniewytwazają 
pąd pzemienny, któy do mieszkań 
jest dostaczany pod napięciem 230 
V 

• ozwiązuje zadania (lub poblemy) 
badziej złożone, dotyczące 
teściozdziałuPąd elektyczny 

• posługuje się infomacjami 
pochodzącymi z analizy 
pzeczytanych tekstów (w tym 
populanonaukowych) dotyczących 
teściozdziałuPąd elektyczny 

• ealizujepojekt: Żaówka czy 
świetlówka (opisany w podęczniku) 
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postępowania, wskazuje olę użytych 
pzyządów, pzedstawia wyniki 
doświadczenia lub pzepowadza 
obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 
z zasadami zaokąglania, z zacho-waniem 
liczby cyf znaczących wynikającej 
z dokładności pomiaów, fomułuje wnioski 
na podstawie tych wyników) 

• ozwiązuje poste zadania (lub poblemy) 
dotyczące teściozdziałuPąd 
elektyczny(ozpoznajepopocjonalnośćpost
ą na podstawie wykesu, 
pzeliczawielokotności i podwielokotności 
oaz jednostki czasu, pzepowadza 
obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 
z zasadami zaokąglania, z zacho-waniem 
liczby cyf znaczących wynikającej 
z danych) 

III. MAGNETYZM 

Uczeń: 
• nazywa bieguny magnesów stałych, opisuje 

oddziaływanie między nimi 
• doświadczalnie demonstujezacho-wanie się 

igły magnetycznej w obecności magnesu 
• opisuje zachowanie się igły magne-tycznej 

w otoczeniu postoliniowegopzewodnika 
z pądem 

• posługuje się pojęciem zwojnicy; stwiedza, że 
zwojnica, pzezktóą płynie pąd elektyczny, 
zachowuje się jak magnes 

• wskazuje oddziaływanie magnetyczne jako 
podstawę działania silników elektycznych; 
podaje pzykładywykozystania silników 
elektycznych 

• wyodębnia z tekstów i ilustacjiinfomacje 
kluczowe dla opisywa-nego zjawiska lub 
poblemu 

• współpacuje w zespole podczas 
pzepowadzaniaobsewacji i doświadczeń, 

Uczeń: 
• opisuje zachowanie się igły magnetycznej 

w obecności magnesu oaz zasadę 
działania kompasu (podaje czynniki 
zakłócające jego pawidłowe działanie); 
posługuje się pojęciem biegunów 
magnetycznych Ziemi 

• opisuje na pzykładzie żelaza 
oddziaływanie magnesów na mateiały 
magnetyczne; stwiedza, że w pobliżu 
magnesu każdy kawałek żelaza staje się 
magnesem (namagnesowuje się), 
a pzedmioty wyko-nane z feomagnetyku 
wzmacniają oddziaływanie magnetyczne 
magnesu 

• podaje pzykładywykozystania 
oddziaływania magnesów na mateiały 
magnetyczne 

• opisuje właściwości feomagnetyków; 
podaje pzykładyfeomagnetyków 

Uczeń: 
• poównuje oddziaływania 

elektostaty-czne i magnetyczne 
• wyjaśnia, na czym polega 

namagneso-waniefeomagnetyku; 
posługuje się pojęciem domen 
magnetycznych 

• stwiedza, że linie, wzdłuż któych 
igła kompasu lub opiłki układają 
się wokół 
postoliniowegopzewodnika z pą-
dem, mają kształt 
współśodkowychokęgów 

• opisuje sposoby wyznaczania 
biegunowości magnetycznej 
pzewod-nika kołowego i zwojnicy 
(egułaśubypawoskętnej, 
egułapawej dłoni, na podstawie 
ułożenia stzałek oznaczają-

Uczeń: 
• pojektuje i buduje 

elektomagnes (inny niż opisany 
w podęczniku); demonstuje 
jego działanie, pzestzegając 
zasad bezpie-czeństwa 

• ozwiązuje zadania złożone, 
nietypowe (lub poblemy) 
dotyczące 
teściozdziałuMagnetyzm (w tym 
związane z analizą schematów 
uządzeńzawieającychelektoma
gnesy) 

• ealizuje własny pojekt związany 
z teściąozdziałuMagnetyzm 
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pzestzegając zasad bezpieczeństwa 
• ozwiązuje poste (badzo łatwe) zadania 

dotyczące teściozdziałuMagnetyzm 

• opisuje doświadczenie Oesteda; podaje 
wnioski wynikające z tego doświadczenia 

• doświadczalnie demonstuje zjawisko 
oddziaływania pzewodnika z pądem na 
igłę magnetyczną 

• opisuje wzajemne oddziaływanie 
pzewodników, pzezktóe płynie pąd 
elektyczny, i magnesu twałego 

• opisuje jakościowo wzajemne oddziały-
wanie dwóch pzewodników, pzezktóe 
płynie pąd elektyczny (wyjaśnia, kiedy 
pzewodniki się pzyciągają, a kiedy 
odpychają) 

• opisuje budowę i działanie 
elektomagnesu 

• opisuje wzajemne oddziaływanie elekto-
magnesów i magnesów; podaje pzykłady 
zastosowania elektomagnesów 

• posługuje się pojęciem siły magnetycznej 
(elektodynamicznej); opisuje jakościowo, 
od czego ona zależy 

• pzepowadzadoświadczenia: 
− bada wzajemne oddziaływanie mag-

nesów oaz oddziaływanie magnesów 
na żelazo i inne mateiały magnetyczne, 

− bada zachowanie igły magnetycznej 
w otoczeniu postoliniowegopzewod-
nika z pądem, 

− bada oddziaływania magnesów 
twałych i pzewodników z pądem oaz 
wzajemne oddziaływanie pzewodników 
z pądem, 

− bada zależność magnetycznych właści-
wości zwojnicy od obecności w niej 
dzenia z feomagnetyku oaz liczby 
zwojów i natężenia pądu płynącego 
pzez zwoje,  

kozystając z ich opisów i pzestzegając 
zasad bezpieczeństwa; wskazuje olę 
użytych pzyządów oaz czynniki istotne 

cychkieunek pądu – metoda lite S 
i N); stosuje wybany sposób 
wyznaczania biegunowości 
pzewod-nika kołowego lub 
zwojnicy 

• opisuje działanie dzwonka elekto-
magnetycznego lub zamka elekty-
cznego, kozystając ze schematu 
pzedstawiającego jego budowę 

• wyjaśnia, co to są paamagnetyki 
i diamagnetyki; podaje ich 
pzykłady; pzepowadza 
doświadczenie wy-kazujące 
oddziaływanie magnesu na 
diamagnetyk, kozystając z jego 
opisu; fomułuje wniosek 

• ustala kieunek i zwot działania siły 
magnetycznej na podstawie eguły 
lewej dłoni 

• opisuje budowę silnika 
elektycznego pądu stałego 

• pzepowadzadoświadczenia: 
− demonstuje działanie siły magne-

tycznej, bada, od czego zależą jej 
watość i zwot, 

− demonstuje zasadę działania silnika 
elektycznego pądu stałego, 
kozystając z ich opisu i pzestzegając 
zasad bezpieczeństwa; fomułuje 
wnioski na podstawie wyników 
pzepowadzo-nych doświadczeń 

• ozwiązuje zadania (lub poblemy) 
badziej złożone dotyczące 
teściozdziałuMagnetyzm 

• posługuje się infomacjami 
pochodzącymi z analizy 
pzeczytanych tekstów (w tym 
populanonaukowych) dotyczących 
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i nieistotne dla wyników 
doświadczeń;fomułuje wnioski na 
podstawie tych wyników 

• ozwiązuje poste zadania (lub poblemy) 
dotyczące teściozdziałuMagnetyzm 

teściozdziałuMagnetyzm (w tym 
tekstu: Właściwości magnesów i ich 
zastosowa-niazamieszczonegow 
podęczniku) 

IV. DGANIAi FALE 

Uczeń: 
• opisuje uch okesowy wahadła; wskazuje 

położenie ównowagi i amplitudę tego uchu; 
podaje pzykłady uchu okesowego 
w otaczającej zeczywistości 

• posługuje się pojęciami okesu 
i częstotliwości waz z ich jednostka-mi do 
opisu uchu okesowego 

• wyznacza amplitudę i okesdgań na 
podstawie wykesu zależności położenia od 
czasu 

• wskazuje dgające ciało jako źódło fali 
mechanicznej; posługuje się pojęciami: 
amplitudy, okesu, częstotliwości i długości fali 
do opisu fal; podaje pzykłady fal mechani-
cznych w otaczającej zeczywistości 

• stwiedza, że źódłem dźwięku jest dgające 
ciało, a do jego ozcho-dzenia się potzebny 
jest ośodek (dźwięk nie ozchodzi się w póżni); 
podaje pzykładyźódeł dźwięków 
w otaczającej zeczywistości 

• stwiedza, że fale dźwiękowe można opisać za 
pomocą tych samych związków między 
długością, pędkością, częstotliwością 
i okesem fali, jak w pzypadku fal mechani-
cznych; poównujewatościpędkości fal 
dźwiękowych w óżnychośodkach, kozystając 
z tabeli tych watości 

• wymienia odzaje fal elektomag-netycznych: 
adiowe, mikofale, 

Uczeń: 

• opisuje uch dgający (dgania) ciała pod 
wpływem siły spężystości; wskazuje 
położenie ównowagi i amplitudę dgań 

• posługuje się pojęciem częstotliwości 
jako liczbą pełnychdgań (wahnięć) 
wykona-nych w jednostce czasu (𝑓 = ) 

i na tej podstawie okeśla jej jednostkę 
(1 Hz = ); stosujew obliczeniach związek 

między częstotliwością a okesemdgań 
(𝑓 = ) 

• doświadczalnie wyznacza okes 
i częstotli-wość w uchuokesowym 
(wahadła i ciężaka zawieszonego na 
spężynie); bada jakościowo zależność 
okesu wahadła od jego długości 
i zależność okesudgańciężaka od jego 
masy (kozystając z opisu doświadczeń); 
wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla 
wyników doświadczeń; zapisuje wyniki 
pomiaów waz z ich jednostką, 
z uwzględnieniem infomacji 
o niepewności; pzepowadza obliczeniai 
zapisuje wyniki zgodnie z zasadami 
zaokąglania, z zachowaniem liczby cyf 
znaczących wynikającej z dokładności 
pomiaów; fomułuje wnioski 

• analizuje jakościowo pzemianyenegii 
kinetycznej i enegii potencjalnej spężysto-

Uczeń: 
• posługuje się pojęciami: wahadła 

matematycznego, wahadła 
spężynowe-go, częstotliwości dgań 
własnych; odóżnia wahadło 
matematyczne od wahadła 
spężynowego 

• analizuje wykesy zależności 
położenia od czasu w uchu 
dgającym; na podstawie tych 
wykesówpoównujedgania ciał 

• analizuje wykes fali; wskazuje oaz 
wyznacza jej długość i amplitudę; 
poównuje fale na podstawie ich 
ilustacji 

• omawia mechanizm wytwazania 
dźwięków w wybanyminstumencie 
muzycznym 

• podaje wzó na natężenie fali oaz 
jednostkę natężenia fali 

• analizujeoscylogamyóżnychdźwiękó
w 

• posługuje się pojęciem poziomu 
natężenia dźwięku waz z jego 
jednostką (1 dB); okeślapogi 
słyszalności i bólu oaz poziom 
natężenia hałasu szkodliwego dla 
zdowia 

• wyjaśnia ogólną zasadę działania 
adia, telewizji i telefonów 
komókowych, kozystając ze 
schematu pzesyłania fal 
elektomagnetycznych 

Uczeń: 
• pojektuje i pzepowadza do-

świadczenie (inne niż opisane 
w podęczniku) w celu zbadania, 
od czego (i jak) zależą, a od 
czego nie zależą okes 
i częstotliwość w uchu 
okesowym; opacowuje 
i kytycznie ocenia wyniki 
doświadczenia; 
fomułujewnioskii pezentuje efekty 
pzepowadzo-nego badania 

• ozwiązuje zadania złożone, 
nietypowe (lub poblemy), 
dotyczące teściozdziałuDgania 
i fale 

• ealizuje własny pojekt związany 
z teściąozdziałuDgania i fale 
(inny niż opisany w podęczniku) 
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pomieniowaniepodczewone, światło 
widzialne, pomieniowanie nadfioletowe, 
entgenowskie i gamma; podaje pzykłady ich 
zastosowania 

• pzepowadzadoświadczenia: 
− demonstujeuchdgającycięża-ka 

zawieszonego na spężynie lub nici; wskazuje 
położenie ówno-wagi i amplitudę dgań, 

− demonstuje powstawanie fali na sznuze 
i wodzie, 

− wytwaza dźwięki i wykazuje, że do 
ozchodzenia się dźwięku potzebny jest 
ośodek, 

− wytwaza dźwięki; bada jako-ściowo 
zależność ich wysokości od częstotliwości 
dgań i zależność ich głośności od amplitudy 
dgań, 

kozystając z ich opisów; opisuje 
pzebiegpzepowadzonego do-świadczenia, 
pzedstawiawyniki i fomułuje wnioski 

• wyodębnia z tekstów, tabel i ilustacjiinfomacje 
kluczowe dla opisywanego zjawiska lub 
poblemu; ozpoznaje zależność osnącą i za- 
leżność malejącą na podstawie danych 
z tabeli 

• współpacuje w zespole podczas 
pzepowadzaniaobsewacji i do-świadczeń, 
pzestzegając zasad bezpieczeństwa 

• ozwiązuje poste (badzo łatwe) zadania 
dotyczące teściozdziałuDgania i fale 

ści w uchu dgającym; podaje 
pzykładypzemianenegii podczas dgań 
zachodzących w otaczającej 
zeczywistości 

• pzedstawia na schematycznym 
ysunkuwykes zależności położenia od 
czasu w uchu dgającym; zaznacza na 
nim amplitudę i okesdgań 

• opisuje ozchodzenie się fali mechanicznej 
jako pocespzekazywaniaenegii bez 
pzenoszeniamateii 

• posługuje się pojęciem 
pędkościozchodzenia się fali; opisuje 
związek między pędkością, długością 
i częstotliwością (lub okesem) fali:𝑣 =  ∙

𝑓(lub𝑣 =
) 

• stosuje w obliczeniach związki między 
okesem, częstotliwością i długością fali 
waz z ich jednostkami 

• doświadczalnie demonstuje dźwięki 
o óżnych częstotliwościach z wykozy-
staniem dgającegopzedmiotu lub 
instumentu muzycznego 

• opisuje mechanizm powstawania i ozcho-
dzenia się fal dźwiękowych w powietzu 

• posługuje się pojęciami enegii i natężenia 
fali; opisuje jakościowo związek między 
enegią fali a amplitudą fali 

• opisuje jakościowo związki między 
wysokością dźwięku a częstotliwością fali 
i między natężeniem dźwięku (głośnością) 
a enegią fali i amplitudą fali 

• ozóżnia dźwięki słyszalne, ultadźwięki 
i infadźwięki; podaje pzykłady ich źódeł 
i zastosowania; opisuje szkodliwość hałasu 

• doświadczalnie obsewujeoscylogamy 

• ozwiązuje zadania (lub poblemy) 
badziej złożone dotyczące 
teściozdziałuDgania i fale 

• posługuje się infomacjami 
pochodzącymi z analizy 
pzeczytanych tekstów (w tym 
populanonaukowych) dotyczących 
teściozdziałuDgania i fale 

• ealizujepojekt: Pędkość 
i częstotliwość dźwięku (opisany 
w podęczniku) 
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dźwięków z wykozystaniemóżnych technik 
• stwiedza, że źódłem fal elektomag-

netycznych są dgające ładunki 
elektyczne oaz pąd, któego natężenie 
zmienia się w czasie 

• opisuje poszczególne odzaje fal 
elektomagnetycznych; podaje odpowia-
dające im długości i częstotliwości fal, 
kozystając z diagamupzedstawiającego 
widmo fal elektomagnetycznych 

• wymienia cechy wspólne i óżnice 
w ozchodzeniu się fal mechanicznych 
i elektomagnetycznych; podaje 
watośćpędkości fal 
elektomagnetycznych w póżni; 
poównujewybane fale (np. dźwiękowe 
i świetlne) 

• ozwiązuje poste zadania (lub poblemy) 
dotyczące teściozdziałuDgania i fale 
(pzeliczawielokotności i podwielokotności 
oaz jednostki czasu, pzepowadza oblicze-
nia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 
zaokąglania, z zachowaniem liczby cyf 
znaczących wynikającej z danych) 

V. OPTYKA 

Uczeń: 
• wymienia źódła światła; posługuje się pojęciami: 

pomień świetlny, wiązka światła, ośodek 
optyczny, ośodek optycznie jednoodny; 
ozóżniaodzajeźódeł światła (natualne i sztuczne) 
oaz odzaje wiązek światła (zbieżna, ównoległa 
i ozbieżna) 

• ilustujepostolinioweozchodzenie się światła 
w ośodkujednoodnym; podaje 
pzykładypostoliniowego biegu pomieni 
światła w ota- czającej zeczywistości 

• opisuje mechanizm powstawania cienia 

Uczeń: 
• opisuje ozchodzenie się światła 

w ośodkujednoodnym 
• opisuje światło jako odzaj fal 

elektomagnetycznych; podaje pzedział 
długości fal świetlnych oaz 
pzybliżonąwatośćpędkości światła 
w póżni 

• pzedstawia na schematycznym ysunku 
powstawanie cienia i półcienia 

• opisuje zjawiska zaćmienia Słońca 
i Księżyca 

Uczeń: 
• wskazuje pędkość światła jako 

maksymalną 
pędkośćpzepływuinfomacji; 
poównujewatościpędkości światła 
w óżnychośodkachpzezoczystych 

• wyjaśnia mechanizm zjawisk 
zaćmienia Słońca i Księżyca, 
kozystając ze schematycznych 
ysunkówpzedsta-wiających te 
zjawiska 

• pojektuje i pzepowadza 

Uczeń: 
• opisuje zagadkowe zjawiska opty-

czne występujące w pzyodzie 
(np. miaże, błękit nieba, widmo 
Bockenu, halo) 

• opisuje wykozystaniezwieciadeł 
i soczewek w pzyządachopty-
cznych (np. mikoskopie, lunecie) 

• ozwiązuje zadania złożone, 
nietypowe (lub poblemy), 
dotyczące teściozdziałuOptyka 

• ealizuje własny pojekt związany 
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i półcienia jako konsekwencje 
postoliniowegoozchodzenia się światła 
w ośodkujednoodnym; podaje pzykłady 
powstawania cienia i półcienia w otaczającej 
zeczywistości 

• poównuje zjawiska odbicia i ozposzenia 
światła; podaje pzykłady odbicia i ozposzenia 
światła w otaczającej zeczywistości 

• ozóżniazwieciadła płaskie i sfeyczne (wklęsłe 
i wypukłe); podaje pzykładyzwieciadeł 
w otaczającej zeczywistości 

• posługuje się pojęciami osi optycznej 
i pomieniakzywiznyzwieciadła; wymienia 
cechy obazówwytwozo-nychpzezzwieciadła 
(pozone lub zeczywiste, poste lub odwócone, 
powiększone, pomniejszone lub tej samej 
wielkości co pzedmiot) 

• ozóżniaobazy: zeczywisty, pozo-ny, posty, 
odwócony, powiększony, pomniejszony, tej 
samej wielkości co pzedmiot 

• opisuje światło lasea jako jedno-bawne 
i ilustuje to bakiem ozszcze-pienia w pyzmacie; 
poównujepzejście światła jednobawnego 
i światła białego pzezpyzmat 

• ozóżniaodzaje soczewek (skupiające 
iozpaszające); posługuje się pojęciem osi 
optycz- nej soczewki; ozóżnia symbole 
soczewki skupiającej i ozpaszającej; podaje 
pzykłady soczewek w otaczającej 
zeczywistości oaz pzykłady ich wykozystania 

• opisuje bieg pomieniilustujący powstawanie 
obazówzeczy-wistych 
i pozonychwytwazanychpzez soczewki, 
znając położenie ogniska 

• posługuje się pojęciem powię-kszeniaobazu 
jako iloazu wysokości obazu i wysokości 
pzedmiotu 

• pzepowadzadoświadczenia: 
− obsewuje bieg pomieni światła i wykazuje 

pzekazywanieenegiipzez światło, 

• posługuje się pojęciami: kąta padania, 
kąta odbicia i nomalnej do opisu zjawiska 
odbicia światła od powiezchni płaskiej; 
opisuje związek między kątem padania 
a kątem odbicia; podaje i stosuje pawo 
odbicia 

• opisuje zjawisko odbicia światła od 
powiezchnichopowatej 

• analizuje bieg pomieni wychodzących 
z punktu w óżnychkieunkach, a następnie 
odbitych od zwieciadła płaskiego 
i zwieciadełsfeycznych; opisuje i ilustuje 
zjawisko odbicia od powiezchnisfeycznej 

• opisuje i konstuujegaficznie bieg 
pomieniilustujący powstawanie 
obazówpozonychwytwazanychpzezzwieci
adło płaskie; wymienia tzy cechy obazu 
(pozony, posty i tej samej wielkości co 
pzedmiot); wyjaśnia, kiedy obaz jest 
zeczywisty, a kiedy – pozony 

• opisuje skupianie się pomieni w zwieciadle 
wklęsłym; posługuje się pojęciami ogniska 
i ogniskowej zwieciadła 

• podaje 
pzykładywykozystaniazwieciadełw otacza
jącej zeczywistości 

• opisuje i konstuujegaficznie bieg 
pomieniilustujący powstawanie 
obazówzeczy-wistych 
i pozonychwytwazanychpzezzwieciadłasf
eyczne, znając położenie ogniska 

• opisuje 
obazywytwazanepzezzwieciadłasfeyczne 
(podaje tzy cechy obazu) 

• posługuje się pojęciem powiększenia 
obazu jako iloazu wysokości obazu 
i wysokości pzedmiotu 

• opisuje jakościowo zjawisko załamania 
światła na ganicy dwóch 
ośodkówóżniących się 

doświadczenie 
potwiedzająceówność kątów 
padania i odbicia; wskazuje czynniki 
istotne i nieistotne dla wyników 
doświadczenia; pezentuje i kytycznie 
ocenia wyniki doświadczenia 

• analizuje bieg pomieni odbitych od 
zwieciadła wypukłego; posługuje się 
pojęciem ogniska 
pozonegozwieciadła wypukłego 

• podaje i stosuje związek 
ogniskowejz pomieniemkzywizny 
(wpzybliżeniu 
𝑓 = ∙ 𝑟); wyjaśnia i stosuje 
odwacalność biegu pomieni 
świetlnych (stwiedza np., że pomienie 
wychodzącez ogniska po odbiciu od 
zwieciadłatwozą wiązkę 
pomieniównoległych do osi 
optycznej) 

• pzewidujeodzaj i położenie 
obazuwytwazanegopzezzwieciadłasf
eyczne w zależności od odległości 
pzedmiotu od zwieciadła 

• posługuje się pojęciem powiększenia 
obazu jako iloazu odległości obazu 
od zwieciadła i odległości pzedmiotu 
od zwieciadła; podaje i stosuje wzoy 
na powiększenie obazu (np.:𝑝 =  i 

𝑝 = ); wyjaśnia, kiedy: p < 1, p = 1, p > 

1 

• wyjaśnia mechanizm ozszczepienia 
światław pyzmacie, posługując się 
związkiem między pędkością światła 
a długością fali świetlnej 
w óżnychośodkach i odwołując się 
do widma światła białego 

• opisujezjawiskopowstawaniatęczy 

z teściąozdziałuOptyka 
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− obsewuje powstawanie obszaów cienia 
i półcienia, 

− bada zjawiska odbicia i ozpo-szenia 
światła, 

− obsewujeobazywytwazanepzezzwieciadło 
płaskie, 
obsewujeobazywytwazanepzezzwieciadłas
feyczne, 

− obsewuje bieg pomienia światła po 
pzejściu do innego ośodka w zależności od 
kąta padania oaz pzejście światła jedno-
bawnego i światła białego pzezpyzmat, 

− obsewuje bieg pomieniównoległych do osi 
optycznej pzechodzącychpzez soczewki 
skupiającą i ozpaszającą, 

− obsewujeobazywytwazanepzez soczewki 
skupiające, 

kozystając zich opisu i pzestzegając zasad 
bezpie-czeństwa; opisuje pzebiegdoświad- 
czenia (wskazuje olę użytych pzyządów oaz 
czynniki istotne i nieistotne dla wyników 
doświad-czeń); fomułuje wnioski na podstawie 
wyników doświadczenia 

• wyodębnia z tekstów, tabel i ilu-stacji 
infomacje kluczowe dla opisywanego zjawiska 
lub poblemu 

• współpacuje w zespole podczas 
pzepowadzaniaobsewacji i doświadczeń, 
pzestzegając zasad bezpieczeństwa 

• ozwiązuje poste (badzo łatwe) zadania 
dotyczące teściozdziałuOptyka 

pędkościąozchodzenia się światła; 
wskazuje kieunek załamania; posługuje 
się pojęciem kąta załamania 

• podaje i stosuje pawo załamania światła 
(jakościowo) 

• opisuje światło białe jako mieszaninę baw; 
ilustuje to ozszczepieniem światła 
w pyzmacie; podaje inne 
pzykładyozszczepienia światła 

• opisuje i ilustuje bieg pomieniównoległych 
do osi optycznej pzechodzącychpzez 
soczewki skupiającą i ozpaszającą, 
posługując się pojęciami ogniska i ogni- 
skowej; ozóżnia ogniska zeczywiste 
i pozone 

• wyjaśnia i stosuje odwacalność biegu 
pomieni świetlnych (stwiedza np., że 
pomienie wychodzące z ogniska po 
załamaniu w soczewce skupiającej twozą 
wiązkę pomieniównoległych do osi 
optycznej) 

• ysujekonstukcyjnieobazywytwozonepzez 
soczewki; ozóżniaobazy: zeczywiste, 
pozone, poste, odwócone; poównuje 
wielkość pzedmiotu z wielkością obazu 

• opisuje obazywytwozonepzez soczewki 
(wymienia tzy cechy obazu); 
okeślaodzajobazu w zależności od 
odległości pzedmiotu od soczewki 

• opisuje budowę oka oaz powstawanie 
obazu na siatkówce, kozystając ze 
schematycznego ysunkupzedstawia-
jącego budowę oka; posługuje się 
pojęciem akomodacji oka 

• posługuje się pojęciami kótkowzoczności 
i dalekowzoczności; opisuje olę soczewek 
w koygowaniu tych wad wzoku 

• pzepowadzadoświadczenia: 
− demonstuje zjawisko 

• posługuje się pojęciem zdolności sku-
piającej soczewki waz z jej jednostką (1 

D) 
• posługuje się pojęciem powiększenia 

obazu jako iloazu odległości obazu 
od soczewki i odległości pzedmiotu 
od soczewki; podaje i stosuje wzoy 
na powiększenie obazu(np.: 𝑝 =  i 

𝑝 = );stwiedza, kiedy: p  < 1, p = 1, p > 

1; poównujeobazy w zależności od 
odległości pzedmiotu od soczewki 
skupiającej i odzaju soczewki 

• pzewidujeodzaj i położenie obazu 
wy- twozonegopzez soczewki 
w zależności od odległości 
pzedmiotu od soczewki, znając 
położenie ogniska (i odwotnie) 

• posługuje się pojęciami 
astygmatyzmu i daltonizmu 

• ozwiązuje zadania (lub poblemy) 
badziej złożone dotyczące 
teściozdziałuOptyka 

• posługuje się infomacjami 
pochodzącymi z analizy 
pzeczytanych tekstów (w tym 
populanonaukowych) dotyczących 
teściozdziałuOptyka (w tym tekstu: 
Zastosowanie pawa odbicia i pawa 
załamania światła zamieszczonego 
w podęczniku) 



Stopieńdopuszczający Stopieńdostateczny Stopieńdoby Stopieńbadzodoby 

postoliniowegoozchodzenia się światła, 
− skupia ównoległą wiązką światła za 

pomocą zwieciadła wklęsłego 
i wyznacza jej ognisko, 

− demonstuje powstawanie obazów za 
pomocą zwie ciadełsfeycznych, 

− demonstuje zjawisko załamania światła 
na ganicyośodków, 

− demonstujeozszczepienie światła 
w pyzmacie, 

− demonstuje powstawanie obazów za 
pomocą soczewek, 

− otzymuje za pomocą soczewki skupiają-
cejosteobazypzedmiotu na ekanie, 

pzestzegając zasad bezpieczeństwa; 
wskazuje olę użytych pzyządów oaz 
czynniki istotne i nieistotne dla wyników 
doświadczeń; fomułuje wnioski na 
podstawie tych wyników 

• ozwiązuje poste zadania (lub poblemy) 
dotyczące teściozdziałuOptyka 



 
 

 

 


